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0 J 1:3.- Regulamento de 3 de Janeiro de 1842.

Dando nova organisação ás Companhias de 
Aprendizes Menores doi Ar!ienaes de Guerra, 
em conformidade do Artigo 39 da Lei N. o 

2!f.3 de 30 de Novembro de 1841 ....•... 
:\.o 11!f.. -Decreto de 4 de Janeiro de 1842. -

Ucformando a Secretaria d'Estado dos Ne
gocios da Marinha, em virtude do Artigo 
trinta e nove da Lei N. 0 243 de 30 de No .. 
vemhro do anno passado ...•••••... , ... 

N. o 115 .. -Regulamento de 7 de Janeiro de 18.\.2.
Para a Secretaria do Arsenal de Gu<'rra da 
Côrte do Rio de Janeiro ........•..•... 

~-o 116.- Regulamento de 15 deJaneiro de18~2.
Para execução da Lei N. o 241 de 29 de No
vembro de 1841, que permitte o pagamento 
~ transferencia das Apolices nas Provincias 
da Bahia, Pernamb-.reo, e Maranhão. . .. 

N.0 117.-- Decreto de 18 de Janéiro de 1842.
Declarando e adiando p Artigo 287 do Re
gulamento de22 de Junho de 1836, ares
peito dos recursos, nos casos de apprehen-
soes . ................ , ............. . 

N. o :118.- Decreto de 21 de JaJJeiro de 1842. -
Altera os Estatutos do Collegio de Pedro 
Segundo, dispemmndo do enxoval d'entrada 
.ftquelles alumnos internos, cujos pais qui
zerem ter a $CO cargo t:udo quaJJto disser 
respeito ao vestuario dos mesmos alumnos. 
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formidade do Artigo 39 .da Lei n. o 243 de 
30 de Novembro de 181;. t. . . . . . . . . . . . . . 31 

N. o 120. -Regulamento de 31 de Janeiro de 18.'f.2.
Regula a execu~·ão da parte policial c cri
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de 1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

N. 0 121.- Decreto de 31 de. Janeiro de 181-2. -· 
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do Commercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 135 

N. o 122. _:_Regulamento dc2 dcl•'evereiro de 18'~2.
Contem disposi~·ões provisorias para a exe
cução da Lei n. o 261 de 3 de Hewmhro de 
1841 ............................... 136 

N. o 123. -Regulamento de :J de Fewreiro de 181-2.-
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servação dos objectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1-3 

N. o 12'"· -Regulamento de õ del.<-.evereiro de18\.2.
Contendo o Regimento provisorio do Con
selho d'.Estàdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

N." 125.- Decreto de 9 de Fevereiro de 1842.
Approvando o Plano da nola organ isa~·ão 
dos Batalhões de Caçadores da primeira Linha 
do Exercito......... . • • .. . . . . . . . . . . . . . 156 

N. o 126. -Decreto de 28 de Janeiro de 18'~2.
Declara a preccdencia dos Conselheiros de 
Guerra em concurrencia eom os Yogaes do 
Conselho Supremo Militar, ainda que estes 
tenhâo Carta de Conselho de data mais 
antiga. . • . . . . • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 159 

N." 127. -Decreto de 12 de Fevereiro d(1 18'"2.
Abolindo o Lugar de Juiz de Direito do 
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Rio Grande do Norte . • . . . . • . . . . . . . . . . 161 

N. o 128. -Decreto de 12 de Fevereiro de 18!i-2. -
Que reduz á tres as quatro Yaras do Cível 
nesta Côrte ; e dá outrns providf'ncias úccrea 
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,.,. .. 

--~--~ 

0 v ) B l B L~o :, 
'I L,, 

~ ''-"'' N. o 1:!9. - Decrclo tle J 9 de l'evereir de 18-í:!. - c ' 
Autorisa o Presidente da Pro,·i UÍ') de Minas ·/ ' 
Gcraes a chamar ao serviço de ~s desta- ')~- ;· '\ 
cados, duzentas Praças da Guar . ~acionai 

• da mesma PrO\ineia ........•• '~ '({,· . . . 16:1 
~-o 1:30. -Decreto de 21 de }'cvcreiro de 42-y"-- -: r:J 

Abolindo hum dos Empregos de Fu ·rr<lro "-"" -· 
da Casa da Moeda ................. ~~J.&~·_:_J 

~-o 1:31. - Hecreto de :!:J de re\Crciro de 18'1~. - --
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-'lnnicipacs... . . . . ·............ . .. - . HH) 

~. 0 1:12. -Decreto do2:l del~ewreiro de 18'12. -
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Narional da mesma I>rovinciH. . . . . . . . . . . . » 

N. o t:~:t -Decreto de 2G de Fevereiro de 18'&2.
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CGrtc , creados por Decreto de vinte c lres 
do corrente me~. tiverem de substituir os 

. dous J uizcs de Direito do Crime, os trcs do 
C h-ei, e o actual dos Orphãos. . . . 167 

~-o 13í. -Decreto de 26 de Fevereiro de 18'1-2. -
Ucgula a maneira por que se deve <·ontar 
a antiguidade dos Titulos de Conselho. . . . 169 

~-o 1 :l3. - Decreto de 26 de Fevereiro de 18! .. 2. -
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~-o 138. -Decreto de 2 de Marçq de 18'1.2. -
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da Onf. L. 3. o tit. 21 ~ 8. u wrso- E 
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N. o 1la.7. - Decreto de 30 de Março de 18!1-2. -
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eional da mesma IJro,·incia ............. 214-

N. o 1lR. - Decreto de 5 de Ahril de 1842. -
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~. 11 14-9. -Deereto de 8 de Ahril de 2,-· 
Dando Uegularnent~) para a arrecada{· v~'IJo 
imposto de ll~tl?n.tc d'ag~•:trdente de ~~-, . 
sumo no :Mumc•pw da Curte ........ :~; .21 b 

!\."tãO. - Decreto de 9 de Abril de 18!f.2. ~ <· 
Dando Uegulamcnto para a arrecatlarão tlu ',(' 1;0 , 
Dizima da Chancellaria. . . . . . . . . . . . . . . . 22:t- ... 0 

~.0 151.- Decreto de 11 de Abril de 1842. - "'-~-~: 
Dando Ucgulamento para a arrecadação tia 
Taxa , e Meia Siza dos cscrayos. . . . . . . . . 227 

\., 152. -Decreto de 16 de Ahril de 18~.2. -
Dando Uegulamen to para a arrecadação da 
Decima urbana. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • 235 

N. 0 153. -Decreto de 18 de Abril de 184.2. -
Extingue as Secções do 1. o e 2. o Est]Uadrão 
do 1. o Corpo de Cavallària da Guarda Na
cional deste Município, e manda organisar 
em Companhias os respectivos Guardas .•. 24.G "·o H:i4. - Decreto de 19 de Abril de 1842. -
Manda que as propostas para o proyimento 
dos Beneficios vagos, e Dignidades, -Sede 
yacante, sejão feitas pelos Vigarios Capi-
tulares. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 2í 7 

N. o itj!J. -Decreto de 9 de Abril de 184.2. -
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~.o 1ã7. -Decreto de 4 de l\1aio de 1842. -
Dá Instrucções sobre a maneira de se pro
ceder ás Eleições Geraes, e Provinciaes. . . 255 

N. o 1 õ8. - Decreto de 7 de Maio do 1842. -



R~gu~~:o·~~·e:c~u::: do Artigo 48 úa tei l 
. de !t- de Outubro dê 1831. . . . . . . . . . . . . . 262 

N. o 15U. - Dcerdo de 21) de Abril de 18~.2. -
Organisa o t)uadrv dos Olfieiacs do Exer
cito, mareando o numero que deve han~r 
em <:a1la Posto, em conformidade. do Ar-
tigo 1. o do Decreto N. o 2ü0 do 1. o de De
zembro de 1 R-\.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
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N. o 163. _:_Decreto de 10 de Maio de 18.\.2. -
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N. o 164.- Decreto de 10 de .Maio de 1812. -
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N. o 166. - Decreto de 11 de Maio de 18~2. -

Marca a maneira por que devem ficar reu
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N. o 167. -Decreto tle 1lf. de Maio de 181.2. -
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do Exercito do Imprrio do Brasil, em c' ~r-
runstaneias cxtraordinarias , na confon ~:) 
dadn do Artigo 2. o do Decreto n. o 1õ9 _ <!' 

'~ 

25 d1~ Ahril de ·t8í2 ................ 1 .o292 
'· 1 G8. -lknPto de 1.'f. de Maio de 18ff.2. ~~~l 

Ueclara como SI~ devem entender as gr~ c \ 
duacõcs concedidas aos Ofliciacs Honorario' ._, 
do Exercito . . . . • . . • . ...•..•.....•.. · ~JO't '·o 169.- Decreto de li de Maio de 18l-2. -
Prorogando por mais hum anno as dispo
sicões do de n. o G8 de 2~) de :Março de 
18\1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • )) 
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Empregados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 30-í 
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Maranhão que devem ser reunidos a outros 
debaixo da jurisdicção de hum Juiz :l\tuni
cipal e de Orphãos , e quaes não; ·cria dous 
tngnn•s de .Juizes 'funiripaes, r hum rla 
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Orpbãos na Capital, e luun I•romolor em 
cada Comnrca, (' marea ordt•n:ulos a esst•s 
Empre~ados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

N."174..- Decreto de JG de l\laio flp 1R-\.2. -
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Alagoas, que devem ~er reunidos a outros 
debaixo da jurisdicçuo de hum Juiz :Muni
cipal f) de Orphãos, c quaes não ; nia hum 
Promotor em cada Comarca da mesma I•ro
vincia, c marca ordenados a ('SSCi J~mprr-
gados ............................... :308 

N. o 175. - Dcereto de Hi d1~ 1\laio cl1~ 181.2. -· 
Extingue o lugar de Juiz de Direito do 
Civc) da primeira Yara da Cidade de S. 
L11iz do Maranhão .................... :109 

N. 0 176. -Detreto de 15 dP rtbio de 18'-2.
Marca as gratilienrõcs qne derem vrnecr 
os Amanucnscs dos Chefes de Policia das 
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Minas Geraes, c Alagons .............. 310 

N. o 177. -Decreto de 1 ti tlt~ Maio de 181·.2. -
Marca as gratificaçõ('s qw· llrwrn wnerr 
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N .0 :178. -Decreto de 30 de 1\I:!io ele 181.2. -
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N. o 180.- Decreto de 18 de Junho de 18'a.2. -
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Jl ~-o 181. - Hccrcto ele 18 de .Junho de 1842. -
~ ~larca a grafificat:i\o que deve vencer o Ama- ; • 

nuense do Chefe de Policia da l1rmincia de 1 

Sergipe •...........•..•............. ~~ 
~-o 182. - Decreto de 18 de Junho de L8,\.2. - I Cf) 

.Marea a gratificação que deve ,·enccr I o 
Chefe tlo llolicia tla Provincia tle Sergipe. r~ 

S. o t8:t- Decreto do 18 tle Junho de 1842. -' r.:. 
Suspendendo, por espaço de hum mcz neste\ ·:~ 
.:\lunicipio c na Provinria do Rio de .Ta- \ ·?, 
neiro, os~§ Ü. 0

, 7. 0
, 8. 0

, !1. 0 c 10.{) tlo \.~i 
. Artigo 179 da Constituiçilo Jo Imperio. . 32~'-- * ~: 

~-o 18-\.. - Ue(~reto de 20 Je Junho de 1842. - "<:~~-~;;. 
::\landa que se obsencm nas Províncias de 
São Paulo, c Minas as Leis :Militares ... 324. 

~(o 185. - Decreto de 20 de Junho de 18~-2. -
Organisandn o Quadro que marca o numero 
dos Officiaes d'Armada, que deve buver 
Pfll cada Jlosto, na conformidade do Art. 1. o 

do Decreto n. u 2GO tJo 1. o (fe Dezembro 
de 18.1-1 .•... _..... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ), 

!\". n 186.- Decreto de 20 de Junho de 18i-2. -
Approvando .as Instrucções para execução 
do Contrato celebrado entre o Governo c 
a Companhia de Paquetes de Vapor ..•. 325 

N. o 178 (b).- Dccrctó do :30 de 1\laio de 1842. -
Dando nova organisdção á Secretaria d'Es-
tado dos Negocios da Justiça . . . . . . . . . . . . 329 

N. o 187. -Decreto de 2:1 de Junho de 18li-2. -
Approva os Estatutos do Banco Commercial 
do Rio de Janeiro, c as alterações nelles 
feitas pela Assemhléa geral dos seus Accio
nistas, nas Ses9Õês que ti verão lugar em 
vinte e tlous de Outubro de mil oitocentos 
e trinta e oito, e em vinte e cinco de Ja
neiro. de mil oitocentos e quarenta , com 
as modificações no mesmo Decreto decla-
radas.. . . • . . • • . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . • • 336 

N. o 188. -Decreto de 25 de Junho de 1842. -
Autorisando o Presidente da Provincia da 
Bahia para cbamal' ao serviço de Corpos 
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destacados até o numero de quatror<'nlas Pra-
ças da Guarda Nacional da mesma Provir)('ia. :mt 

N. 0 189.-Det'l'cto dt~ 2ti dt• Junho dP l8'f.'2.-
Ueunt• a outros os TNIIJOS da Prnvinria de 
Santa Calbarina, ddwixo da jurisdi('('ão de 
hum Juiz l\lunicipal P de Orphãos, P marea 
ordenados a estes Juizes . . . . . . . . . . . . . . ;}5:} 

l\. 0 190.- Uccrcto do 1. 0 de Julho dn HH-:2.
Cont~cde perdão aos rl·os de primeira tlP
serção simples d'Armadu, e dos Corpos dt~ 
lmperiacs Marinheiros, e de Artilharia da 
:Marinha, que jú se achão SPJJtnneiados ... :l:.i:l 

N. o 191. - Regulamento do J. o de .Julho ti e 1 S'f.2. -
Regula a organisa\·ão e disciplina tia G uartla 
l\lunieipal Pcrmarw:llc . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. o 192. -Decreto de 10 de .Julho d(• 184-2. -
Extingue o tugar de Juiz d<• Bin~ito do 
(;i, el da Comarca do Jlomhal da I}royineia 
da ParahJha ......................... :n7 ~ 

N. 0 lH3.--Dccrelo de 11 de Julho dt~ 18i'2.-
.l\farca as gratifiea<·(ics que d('WIIl wncPr os l, 
Arnanuenscs dos CIH'fPs d•· Poli .. ia das Pro-
víncias ~o Cearú, e Santa Catharina ..... :ns 

l\. o 1 !).\..-Decreto ele 11 de Julho de 18!~2.- , 
l\larca as gratifir<wões quP dPYI'fll wncer os 
Chefes de Jlolicia das Provin .. ia..; da Bahia , 
c Parahiba. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. o 195.- Decreto de 12 de Julho de 18'a-2.
Marca ordenados aos J u iz(•s 1\1 u n iei paes e 
de Orphãos da Proyincia do Hio de.Janeiro; J.

11

• 

cria hum Promotor em cada h uma das Co- ~'I 
marcas da mesma Provineia, r marca-lhes t · 

ordenados; e declara que o Juiz do Civcl 
da Cidade de Campos accumulará as func-
Ções de Juiz dos Orphãos no Termo da 
mesma Cidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :180 

N. 0 1H6. -Decreto de 13 de Julho de 184-2.-
Marca ordenados aos J uizcs lUunieipacs c 
de Orphãos da Vroyineia da nahia, c ao 
Promotor Publico dos Termos da Capital, 
t> de Abrantes da nwsmn Pr<n i ncia.. . . . . :1s·1 
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N." 197.- Decreto de 14 de Julho de 1842.- ....--~, 
Cria na l•rovin•·ia do Sergipe Promotores// /' '"-
)•ublieos para di,ersas (:omar!~as (' Tcrmosf 
l' marca ordenados a esses Empregados~.·'f .. ~383 

'\." 198. -- Herrcto de 17 de .Julho de 18.4.2. ' 
t•rorogando por espaço de hum mcz a i5c 
posi~·ão do de n. o 18:3 de 18 de Ju h<?~ 
passado ...•.•...................•. , • -38!-. 

'\.
0 199. -Decreto de 17 de Julho de 18!1-2. ~~ 

l:h,va o Uestarmnento da Guarda NacioJ~J~ · 
da }•rovincia de I•crnarnbueo até o nume~ 
de oitoe(•ntas I•raças ....•.............. ~~ >> 

'\." 200. - Derreto de 18 de .1 ulho 111~ 18.'•·2. - \~ 
Designa quantos l•romotorcs lluhlicos devem -... __. 
han~r na Província de Santa Catharina , c 
marea ordenados a esses .Empregados. • . . . 386 

.:\"." 201.- Deerrto de 18 1lc Julho de 1842. -
Marra a gratificação que de,·c vencer o Chefe 
de Policia da llrovincia de Santa Catha-
rJna.... . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . >> 

!\." 202. -Decreto de 18 do Julho de 18.!f.2. -
UPttnindo o Termo de Canavieiras ao de 
BPlmontfl, da Província da Bahia, debaixo 
da jurisdicção de hum Juiz Municipal c de 
Orphãos. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . 387 

:\." 20:1. - Dccrrto de 22 de Julho de 1842. -
Alterando as disposições do paragrapho sexto 
do Artigo cento c quarenta c cinco do Re
gulamento de vinte e dons de Junho de mil 
oitocentos c trinta c seis.. . . . . . . • . . . . . • 388 

N. o 20\..- Decreto de 22 de Julho de 1842.
Extingue o lugar de Juiz de Direito do 
Civcl lla Cidado'de S. Paulo. . • • . . . • . • . 389 

N. o 205. - Decreto de 28 de Julho de 1842. -
:Manda nomear h uma Commissão, tendo 
por fim organizar a nova Tarifa para as 
A lfandPgas do Impcrio ....... · ........• 390 

!\""." 20(). - [)pcrdo do 1. n de Agosto de 18'1-2. -
A utorisa o Prcsident<~ da l)rovincia de S. 
Paulo para elevar ao de quinhentas c ,·in te 
duas o numero 1lt> Praças da Guarda Na-
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cional da mesma Provincia, ehamatlas ao 
serviço de Corpos destacados pelo Decreto 
n. o 1ff.6 de 18 de l\larço do u>rrente armo. 392 

N. o 207. -Decreto do 1. o de Agosto de 18!f.2. -
Declara quacs os Termos da I•rmincia do 
Pará, que devem ser reunidos a outros de
baixo dajurisd!cção de hum Juil .Municipal 
c de Orphãos, c quacs não ; e cria I•ro
motorcs em algumas dt> suas Comarcas, e 
marca ordenados a css1•s J~tupn•gados ; bem 
como ao Chefe de I•olieia da IIH'sma I•ro
vincia, c a cada hlllfl dos .\munuenses da 
sua Secretaria a gratificação que de,em per-
ceber ..•••.......................... 393 

N. o 208. -Decreto do 1. o de Agosto de 181-2. -
· Marca os vencimentos dos Carcereiros das 

Cadêas da Provincia de Santa C;tharina ... 394 
N. o 209. -Decreto de 2 de Agosto de 18/l-2. -

Concede o Tratamento dt~ S<•n horia aos Com
mano antes das Armas das Prorint·ias, se por 
outro titulo o não tirerem maior. . . . . . • . . :196 

N. o 210. -Decreto de ;3 de "\gosto Je 18lf.2. -
Approva o Regimento interno da Conta
doria Geral da Guerra. . . . . . . . . . . . . . . . 3!l7 

N. o 211. -Decreto de 6 de Agosto de 18'..:2. -
Approva as lnstrucções da mrsma data para 
o recrutamento nas Pnn·incias de S. Jlaulo 
c Minas • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ll-05 

N. o 212. -Decreto de 3 de Agosto de 18'f.2. -
1\larca o ordenado que devem -vencer os Pro
motores Publicos das Comarcas de Nazareth 
c Valença da Provin.ria da Bahia ......• 408 

N. o 213.- Decreto de 7 de Agosto de 184-2. -
Extingue o lugar de Jtriz de Direito do 
Civel da Comarea da Jlarnabiba da Pro
vincia do Piauhy. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 

N. o 214. - Deéreto de 20 de Agosto de 18'l-2. -
Approva o Plano da organisação da }'orça 
fóra da Linha, fixada no Artigo 1. 0 § 3. o 

da Lei n. 0 190 de 2'f. de ~\gosto de 18lf.1 , 
na eonformidade do Art. 2. o da mesma lei. 410 



N. • 2Hi.- Decreto úe 27 de Agoslo de J8.í2. -
Manda crcar huma Commissão de pratica 
para instrurção elos Olliciaes l~ngcn hciros, 
que nf1o tiYcrcm ainda apresentado bom .... 
desemp_cnho ele Commissõcs importantes .. 416 

'·" ~t G. -Decreto de 2~) de Agosto de 184-2. -. 
Revoga o Decrdo numero cento c oitenta 
de dezoito de Junho do corrente anno, e 
ordt'IIH qur os Muni('ipios das Villas de 
Cun lia, Bananal, Arêas, Queluz, Silwira~, 
Lorena, c Guaratingw~t!t fiquem outra ,dz 

. p<~rtcncPn. do :·, Provineia de São il<llilo ... \. 418 
:'\. n 217. -Decreto de 21 de Agosto de 184-2. -:\\c:: 

Rcunp o Termo tlc Yalnnça no da Cidad~ \\ ....... :.). 
ele Oeirns da Provineia do I,iauhy, debaixo '\.:,(>;f 
(la jurisdicção 1le hum Juiz l\lunÍeipal c de ·,,_ -'...< ___ .:::} 

Orphãos; nia hum l,romotor l'uhlico na -~ · 
Comarca da mesma Cidade; e marca orde-
nado a esses ]~mpregados, c a gratifica1;ão 
']UC deyem vencer o Chefe de Volicia da 
dita Jlrovincia , e o seu Amanucnsc ..•.• 419 

~-o 21 ~~. -- Decreto de 21 de Agosto de t8!f.2. -
Declara , em audilamcnto ao Heercto nu
mero cento c setPnta dr quinze 1lP Maio 
proximo lindo, que cada hum dos Termos 
de Ahrantcs, c de l\finas do Hio de Contas, 
da l)rovincia da nahia' lerú hum Juiz :Mu
nicipal , que accurnulará as funcçücs de Juiz 
dos Orphãos.. . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . 420 

N. o 219. - Decreto de 2 de Setembro de 1842. -
Cria J>romotores l,ublicos em algumas Co
marcas da Província da Bahia, e marca 
ordenados a esses Empregados .••• -~ •••.. 421. 

N. o 220. -Derreto de 6 de Setembro de 1842. -
Marca gratificações aos Chefes de ~olicia, 
c ordcna1los aos Juizes Municipaes dos Ter
mos das Cidades de Porto Alegre, c Uio 
Grande da Provincia de São J>edro do llio 
Grande do Sul; cria Promotores em algu
mas de suas Comarcas, c estabelece-lhe!'> 
nnlenmlos ~ c rl('si~n1a ll gratificação que den~· 
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perceber o Amanucnsc do dito Chefe d(~ 
Policia. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.22 

N. o 221. -Decreto de H dP S, ~e!nhro de l8í2. -
1\tarca a maneira por que dcH'Ill lic:u reu
nidos os Termos ([a Província do Hio Grande 
do Norte, debaixo da jurisdic~·ão dn Juizes 
Munieipacs, que aceumularão as funn:ões 
de Juizes dos Orpbãos: c os ordenados uos 
respectivos Juizes; cria hum Promotor Pu
blico em cada huma das Comarc;~s da mesma 
Província, c marca ordPnado ao da t:apital; 
c deelara a gratificação que dPn~ pcrePher o 
Carcereiro da Cadüa da CidadP do Natal ... \.2:1 

N. 0 222. -Decreto de 9 de SetPmhro de 18~.2. -
Manda que o Uegulaml'nlo Pro\isorio do 
Conselho (J'Estado eoutinue a sPr ohsf'r
vado, ficando a Sec~·;lo a que pnrlPncem 
os Ncgocios do lmperio, innunhida de pro-
por as altcra{~õcs que a cxperi(~tu·ia mostrar 
ncccssarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2fi 

N. o 223. -Decreto de 22 d(~ Setembro dP J 81.2.
Hevoga o Art. 3. o do 1 )ecreto N. o t:>R de ~-
de Dezembro de 18\.0, relativo ao Escrivão, 
c ao Fiel do Hospital da Marinha; c or
dena que fiquem c>rn SI'U pl.-no vigor os 
Decretos de 18 de Ja!II'Íro dn HUí iH'er('a 
destes Empregos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.26 

N. o 22!-.. -Decreto de 24. de Setembro de 18!i-2. -
Manda Commemorar o dia yinte e quatro 
de Setembro de mil oitocentos c trinta e 
quatro, do Obito de Sua Magcstade Impe
rial o Senhor Dom Pedro I>rimeiro, de 
Saud~.)Sa "Memoria, ('Om honras fmwhn·s mi-
litares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.27 

N. 0 22!"i- ])«~ereto de 25 de SPkmbro de 18'1-2.
.Manda ficar sem ,igor o Decreto N. o lfiR 
de 17 de Maio do corn'nte í!'lno, que sus
I' .~ndeo por espaço tk hum anno, na l,ro
vincia de São Paulo, o:-:§§ f).'\ 7. 0 , R. 0

, 

!). " e 1 O do Artig-o 179 da Constituição. . '128 
~-" :.!21). -- DrtTl'lo de :)O d1· SPII'IIIhro df' 18'1.2. 
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Manda que ·cesse·m ó~ elfeitos 'uo :Decreto '~-
N." HH de 20 de Junho do eorrcute anno o, 1.,29 

;• ~-o -2"1.7. --Decreto do 1. 0 de Outubro de 18420 -'-. t 

~ Cria Promotores PubJicos nas Comarcas· d(j O 
Hio de São Francisco e de Sentó Sé da & 
Provineia da Bahia, e marca-lhes oràenadq. ª=V. 

N. o 22H. -Decreto de' 19 de Outubro de· 1842~ . ..::..:.. m. 
l\fanda observar os· Estatutos- da Otden1 ·de . ~, 

r. I Pedro Primeiro •..•...•. . · .. r. o .. ;' .. o ••. , .. ai 
, . .' N. o 22H. ·- Decreto. de .22. de Outubr~ . de ~.S42o __:_ \. f; 

. - ~i • Approva o Re-gulamento_' para a execução \ ~ 
ij ~ .~- · . do Decreto ·NoP: ... 258; de 30 deN~)'e~bro \ 
:~,J; - de 1841 .. ~· .•. h<~.: :;:0 ••• _·. ''" •• ~ _: '~· .- -~/~.>4-3 
:~ •~ N. o 230. -Decreto. de~22 ~:Outubro de 1S42:.~>~- ·'!l; _, --..::=.:..--
. Additando o Regriial_llento N. o 150 de 9'11'e'" .- i:_ · 

Abril ultimo~- sobre a. arrecadação . dà D'izima 
da Chancellaria ~~ .. -·~·o .... o .•.. -~: .. _ •. : .... _;;< i-;<·435 

· N. o 231. -Decreto de·2-:f de "outubro de 1842~~·~:~ · 
. · Marca ·o Jv(c!ncimé.nto ;:do Carcerei~Ó da C a- · 

dea da Cidade de· O eiras (da · Pri)v-jncitf:do .. : :, .. · 
~. ".· p· h. · . t ·: -'~1.;.: ... ~.:,.~~ ·i,~·~~~:- .. ·,:i~· .. , ~r{r,;,:;~-·aiii;+.-• aau y . . ,.-.... ''~~~ .. 4:.~~:.r-•·,~·~ .. ~~".~-~.f···' • •. '!~· ~~~ ... ~·"' '~-~ 
'·· No o 2:J:!. -Decreto dc'23·" dé :(f(Hu"Bf'ó' oe··t842. ~ 

Cria hum Promotór llublico na Comarca 
da Cidade C apita 1 da Provincia de Goyaz , . . _ 
e marca-lhe·. or~en'ado.'~·.; .. _ ... ;.,, .• :;.;-.:·~-~:;,,t. » 

N. o 2:1:1. - Decreto de 23. de Outubró de 1842.'. ~-.. · · '· . 
Marca o .ordenadó< que ~eV.:O. vence ti.· o:. Juiz· ,:.;~, 2' · ,: 

Municipal e· :déC.~~PJ:lãôs'._ d:o}'erm~·-a~~~ít;:-J~:~~~,:;~~· ,;.( J. 
nanai; da .Provn~H•a ~e :Sã~ .. P.aulo'; -~ ... '.:~. 4?~·,~: ... 

. ~ N. o 2a4. -Decreto· de.23.·de''{l•~tuD1,"~'fde_ta:42.:::·;:~·-: ~ ~. · 
T. . · Maréa iôs vencitien~os:· (lo$ ·CdêêfeitóS' ·Piflf:. ·~.·:,( · ·,~_ 
!;1_ ... :.~-< •• • • Cadêas ·da Pro.' •. '~.!\'. jâ.:1:dd····.:~f;s~ .. :·~t.".·.-:;.·Sà ..... -.~t(g·_·~~ 4 ..•. ·~.··._· .. ·.~.·.··.4J. _9· •. ·. '\ · ·-· '- · ·• 
: l· N. o 235 . ..;_. n~reto~ dê··23' Jae 'úitulífo'tat1·1~J;~~~~t~ · · .. 

. . , ~,'-~ Marca (lS venélmenttis dos,·Càrcereirôffdàs'· ·--:r . . ( 
; ', . ~a dê as da·fCidit~e de· Sã'O ·:'éhristovãb ~ -e~ a, i<: .. 
· · · <· · Villa . da· Ésta#êià -' dâ Frovi't1dá dé S~rgipe · >:·~ 

· · d'EI-Rey ~ .. ;--: :·~.~\ i' o ~ •• i~. Y •• :. o ~ \ ~ .... :.~~ 440, 
N. o 236. --:;; Decreto de· 24'· de otltb.~~-... de·t-842: . ·",'~. 1 

· · D~lara.· · quá~~· ,9~jr~~~'t,d · · P~óvil\c~•. ~-.. ~ 
~~!à_h'i~a do·'N~~!Lq~~~ ~·· s~r.ré~rd~~" ~ .. ·! 

a ·Búttbs;' dehaaxõ"!l()a·'Jünsái~ção. de :hdtfi' 
<:·:~~:i, Juiz Municipal.~ de Orp~ãos ~~~.e ~a~s não.~ . 
· -~~;.:· .. ~'· · .. ~~- ~:;. · · ~.· :-í;~~2 .: .(z:;_,::·::~):~~7~::'it~~ ... i ... ·~ i . 

li 

li 
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., ~j\Ütt~'~~ 1'errllos .q uc ficào dchaixO da ~ l 
~jdrisdicção dos Juizes Substitutos; cria hum 
Promotor Publico em cada huma das Co-

. mareas da dita Provincia , c marca ordenados 
a todos esses Empregados, c o vencimento 
que deve perceber o. Amanuense do respe- Í 
ctivo Chefe de Policia . . . . . . . . . . . . . . . . . \.!t-1 

N. o 237. - Decret.Q de 5 de Nmemhro de 18!&-2. - · 
1 

Cria dúu~:Amaríúenscs para o expediente 
da Repad~o. da Policia da Pro~ineia de j 
São Paulo, ·e marcar-lhes os veneunentos. 4.\.3 ;J 

N. o 238. ---:- Décretô. dé li .de Novembro de 18~.2. :..._ ~· · ~I 
·Marca ·,ordh1l:i'tlos .aos Pr-Omotores Puhlicos · ' · l 
das Comarc~ do Assú, e da :Maioridade 11 

• da Provin~i~ do Rio Grande do Norte ... 4H· ," 
N. 0 239. -Decreto" de 5 de Novembro de 181.2. - ~" . . ·:· .. \ 

êna .Prom<)torcs Jluh.tcos nns Comarcas ela · 1 
Província do Espírito Santo, c hum Ama- 1 
nucnse para o expediente tia Uepartição 
da Policia , c marca ordenados úquellcs ·Em
pregados, e gratificação a este . ·. . . . . . . . » 

:N. o 2i.O. -Decreto de 5 de Novcmhro de 1842. -
Designil.flllailtos· Juizes 'Municipaes, c l,ro- -

. motores Puhlicos devem haycr na Província 
do Mato c·ro&; marca-lhes ord(•nados, hem 

· como os véncimcntos do Chefe de lloJieía, 
seu Amanuensc, o Carcereiros das Cadêas ~ l 

.da níesma P~ótincia ................... 445F 
N. o 241.- Dec~etô: de 5 de Novembro de 18!&-2.- · · 

.Mare·à·~c-~ji'"ificação·· que deve perceber o 
1 

· ·chere···~if.P.olicia da Província de Goyaz. . 446: i: 
N. o 242.- D~crefb.t :4e 6 de Novembro d0 1842.- :;:' 

~nrca ótdooldOs :aos 'Juizes Munieípaes c '- · 
<Je Orphãb.S' da Provincia· de Minas Geracs, ~ · 
'cria hum]l~~lnotor Publico em cada huma 
'das·. Comàrtas: da mesma Província, c es
tab~le(W-Ihes. ordenados, bem como marca 
a gratifiêaÇlo ~do Chefe de Policia, e os ven
cimentos dos Carcereiros das Cad~as ..... 448 ._;; 

N. 0 2\.3. - DecÍ'eto de 6 de Novembro de 1842. -
Declara quaes' os Termos fia Prnvineia de 
Minas Gera~, qtw ,Jc•vem s1•r n•unidos a ~·-~~'~ 

...... 
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outrOs, debaixo da jurisdi~çüo de Juizes .Mu
nifipnrs, que accumularão as func~~ões de 

• 

Juizes dos Orphãos, c quaes não ........ 4-:iO 
~-A 2ít- Decreto de 6 de Novcmhro de 18-\.2. -

f.ria hum lugar de Juiz dos Orphãos nos 
Termos da <:idade de S. }laulo c da YiJJn 
de Santo Amaro, separado do de Muni-
cipal. ....•.................. :: •...... ,4!>~ .. ·' ~~-·-..... 

~-o ::!\.õ. - Ueereto de 7 de Nowmhro de 1842. - '/ ~ -·~;' 
Revoga o Artigo cento c trinta c c!nco dos 1Í .. 
Estatutos do Collegio de llcdro Segundo. . !'.ni 

N. o 2\.G.- Decreto de 12 de Novembro de 18~-2.- t '·) 
DetPrmina que fique pertencendo á Pro- 1 o 
,incia da Bahia huma das cinco Compa- t 

1~ 
nhias de Ca,·allaria Ligeira, creadas pelo \ :-. 

. Decreto num~ro duzentos c quatorze de ·~·-~: . 
,-in_tc de Agosto do corrente anno, c outra . 1 ·?-:, .. 
it de Jlcrnamhuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '~ , ~~) 

~· • 2\.7. - Decreto de 15 de Novembro de 18!&-2. - ·\. ' · ~ 
Regula a maneira , pela qual os Prcsidentí's '<...,~ .-~ 
das Províncias devem executar o paragrapho 
dPcimo quarto do Artigo .quinto da Lei de 
tres de Outubro de mil oitocentos c trinta 
e quatro ...........................• 4-5\. 

N. • 2-i-8. -llecntto de 22 de Nm·emLro tlc 1842. -
Extingue o Luguar de Juiz de Direito dà 
primeira ''ara CiYcl da Cidade do Rt,-cife, 
da Província de Pernambuco. . . . • . . . • . . . 4-56 

1~. 0 249.- Decreto· de 22 de Novembro dc-184.2.
Extingue o :Lwr 'de· Juiz de Direito do' 
Cível da Cidade do Rio Grande da Pro
Yi•eia, de Sã6 Pedro do Rio Grande do Sul. .\57 

N. • 250. -- D~reto de 2-2 de Novembro de 184í\ -
- Marca ordenados aos Promotores Puhlicos 

das Comarca5 ·de Urubú ~ Caravellas, e Porto 
Seguro, . da Província da Bahia ..... T • • • )) 

N. o 251. -Decreto de 28 de Nov.embro de 1842. -
Approva a qualificaao dos Officiaes _ ~tTe
ctivos que ficão conJf~~uindo o Quadro do 
Exercito na COJlÍOllDidade do Deér.éto n." 
260 do 1. o de Dezembro de 184!~ ...... 4.59 

N. 0 252. - Decreto de 28 clf' Novembro de tS\..2. -
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:Manda que os Aetos impressos do i>odt•r 
LegislatiH) Geral, n os do Go,erno Geral 
expedidos para sua rxccuçào, sPjiío rellwt
tidos dircctamenle, na Ct11·t(~ ás di\('r~as J\11-
toridadcs, c nas Pnninrias aos 11 :;pt•etiws 
l,residen tes, pelo Oflieial 1\Iaior da Scne-
taria d' J~stadu dos Negocios do JIIIJIC'I'io. . . um 

N. 0 253. - Decrrto de 28 de Noyembro de 1 R't-2. -
Dcrlara quacs os Termos da Pro\ in(·ia do 
Rio de Janeiro, que de\em ser n~u11idos a 
outros debaixo da j urisdieção de .Juizes .M u
nicipaes, que accumularão as fu11q·ões cln 
Juizes dos Orphãos, c quaes não. . . . . . . . .\.!JO 

N. • 25i. - Derreto de 2!J ele l\oycmhro dn 181-2. -
Jlt•gula o porte, que dt'\Pill pag-ar nos Cor
reios do lmtwrio as <"artas, n rnais pap<'is, 
c a maneira por que S<' !ta dt~ fazpr opa
gamento delle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HH 

N. o 25~). - Dec"reto ele 2!) dP \n,,.mhro dt• t 8'1-2. -
Estahelcee o Jnodo, por <(til' st~ dP, ~~ PITt•
duar nos Correios do llllfH'I'Ío o ;uliata
mento dos portl's das t·artas, t' mais papPis; 
c a maneira, por que est<'s se tfpyeru dis
tribuir nas casas fom a maior c'I'IPridadt•. . .\.!)\. 

N. 0 256. -Decreto de 30 de \o•,e~t~bro dt• UH-2. -
Dá nova organisação ú SPcrd<~ria d'Estatlo 
dos Negocios do Imperio ............... ~-9!) 

N. o 257. -Decreto de 2 de I>czcmhro de 18\.2.
Restabelece as disposições do Decreto de 
vinte e sete de Setembro de mil oitocentos 
e vinte oito, com algumas altcraç~õcs.. . . . t>05 

N. o 2õ8. -Decreto de 2 de Dezembro de 18\-2.
Extingue o Lugar de Juiz de Uireito do 
Civel da segunda Vara desta Cidade. . • • • 506 

N. 0 259.- Decreto de 13 de Dezembro de 18.'í2.-
Approva o plano para os uniformes dos 
Officiaes do Corpo ti' Ar :nada . . . . . . . . . . . 507 

N. o 260. -Decreto de 17 de Dezembro de 1842. -
Determina que o Batalhão N. o 5 de Arti
lharia a pé fique pertencendo ú arma de In
fanteria, tomando n mtmf'r:u:iio clr Bntalhão 
rle Fusileiros N. o 2." . . . . . . . . . . . . . . . . . . r; 11 
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COI~LECÇÃO DAS l.EiS DO 11\TPERIO DO BRASil,. 

1842. 

TOMO 5. 0 FARTE 2.a SF.CÇÃO t.:t 

,.r 
HEGULA~JENTO N. 0 113 -de 3 de Janeiro de 1842. 

f 

/)ando nova organi.wçcio ds Companltias de Apren
dizes JJlenores dos Arsenacs de Guerra, em.lcorz
jàrmidade do Artigo 39 da Lei IV." 243 de ~ de 
No~·embro de 1841. \;~'. 

Art. 1. 0 O estado effectivo das Companhia~. Je 
Aprcndiz<·s l\'lenorcs dos Arsenacs c.le Guerra não po"': 
der:i exceder o numero de praças l'OfrPspondente\ ã 
som ma, que for derretada na Lei do Orç<tmcnto p~~ 
ucsp<·za das mesmas Companhias. 

Art. 2. 0 Nenhum menor poderá ser alistado na~ 
sobreditas Companhias antes ue oito annos de idade, 
nrm depois que houver completatlo dou•. 

Art. 3." Só podem ser ndmittiuos nag mesma~ 
Companhias: 

1. 0 Os expostos. 
2. o 03 orphãos indigentes, 
3. 0 O:~ menores, que viverem abandonados sem su

perior, que ,·ele na sua educação. 
4. o Ü:i filhos de pais, que, por sua pobreza, nã(' 

tiverem meios de os alimentar e educar. 
Art .. 4. 0 Nenhum menor será admittido nas re

feridas Companhias sem que seu pai, ou tutor obrigue, 
por tPrmo assignado no Juizo dos Orphãos re~pecti v o, 
a pessoa do mesmo menor ao cumprimento dos onu~, 
quE.> no pre~ente Regulamento se impõe aos Aprendi
%es Mt>nores: esta disposição comprehcnde os A pren
«fi7.c~ t\lcnores actualmente existentes nos Arsenaes, de
bai~o da pena de serem despedidos no caso de recusa. 

Art. 5. 0 Os Aprendizes Menores rece·betão do Ge
Trrno morada, SU5lento, vestuario , tratam~nto na" en-
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fcrmidades, e h uma educação tão desvelada romo n 
f)Ue os bons pais de familia devem dat· a seus fi lhos . 

. Art. 6. o O Governo arbitrará todos os seis ffil'U5 

a despeza do sustento, e vestuario de cada menot· ; n<io 
podendo esta exceder á quantia que na Lei do Orça
mento hou\'er sido estimada para soldo, etape, c far
damento de huma primeira praça de prct de lnfan
tcria. 

Art. 7. 0 No Gm de todos os mrzes se carn'{~ará 
em debito a cada menor a quota que lhe couber 11a 

. despf'za de tratamento, c ''estuario feita com todos os 
Aprendízes 1\lenorcs durante o mrz findo. A som ma 
total da despeza que os menores fizerem desrle a sua 
entrada nos Arsenaes até passarem para a classe de 
1\lanccbos das Companhias de Artifices, srrá indemni
sada pelos descontos que se fizerem nos seus venci
mentos, na fórma determinada no Art. 12. 

Art. 8. 0 Haverá nos Arsenaes dn Guerra, para 
instrucção dos Aprendizes 1\lenores, Aulas de primeiras 
letras, desenho linear, e musica instrumental; ven
cendo os s1~us Professores a r,ratificação, qne o Go
-verno julr,ar conHniente arbitrar-lhes. 

A r L 9. o Os Aprendizes Menores serão obrigados 
a frequentar a Escola de primeiras letras até saberem 
ler, e escrever, e se mostrarem correntes nas primeiras 
quatro operações de arithme1Íc.1. No tempo da:; hora~ 
~agas serão entretidos nas ui,·ersas Omcinas, (·m tra
balhos proprios da sua capacidade: apenas esta o per
mittir, deverão ser applicados como Aprendizes ao~ 
officios para que parecerem mais idoneos. 

Art. 10. Todos os menores serão conservados 
nas Companhias de Aprendizes Menores até poderem 
passar para a classe de Mancebos: e, lor,o que mere
cerem esta qualificação, passarão como addidos para ns 
Companhias de Artífices, nas quaes se lhes assentará 
praça, quantlo completarem dezoito annos de idade; e 
nellas serão ohrigàdos a servir por tempo de oito annos 
effecti vos. 

Art. 11. Serão declarados Omciacs quando pelo 
Director do Arsenal, em que servirem, precedendo in
{ormat;fío por escriplo do Vice-Director, c rlos mrstres 
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das rr.!pcctivas Oflicinas, forem julgaJos peritos no3 
seus oficios. 

Art. 12. Aos Mancebos, e aos Offieiaes que sa
hirem das Companhias de Aprendizes Menores so abo
nará pelas folhas das ferias respectivas, nos dias em 
que trabalharem , o mesmo jornal que mereccrião se fos
sem operarios externos, com abatimento dos venci
mentos, que tiverem como praças das Companhias de 
Ar tifices. 

Da importaucia liquida dos jornaes, fJUe vl'ncerem , 
se deduz.irá diariamente a quantia que t'orresponder á 
dcspeza diaria que se h ou ver feito com os mesmos Man
ccLos, e Ofliciaes em quanto Aprendizes Menores (ar-
1 ir,o 7. 0 ) : e o liquido que ficar, será levado mensal
mente a huma caixa economica; entreaando-se a cada 
hum a sua competente caderneta para com ella ha
'·errm o seu pagamento quando obtiverem baixa. 

Será porêm permittido a qualquea· Mancebo, ou 
Oflicial appliear para alimentos de seus pais, ou ir
mã~ parte das quantias que por sua conta deverem ser 
recolhidas á referida caixa. • 

Os que desertarem, alêm da'i pPnns imp()stas aos 
desertores, perderão para a Fazenda Nacional, como 
indcmnisação da despeza feita com a sua educação, 
as qu~tntias que ti verem na referida caixa cconomica. 

Art. 13. Os A prcnd izes l\lcnores não poderão sa .. 
hir para fóra dos Arsenaes de Guerra, sem licença por 
t'scriplo do Director, que a não concederá por mais 
de trcs dias, ouvindo o Pedagogo, e não se oppondo 
este eom nwti vos plausi veis. Os que se ausentarem 
sem li<.~ença serão apprchendidos onde forem encontra
dos: a:J pessoas que os houverem alliciado, ou admittido 
em suas casas, Ofiicinas, ou serviço, serão punidas com 
as penas impostas pela Lei aos que aconselhão, dão 
asilo, ou auxilio para desertar a Soldados da primeira 
Linha do Exercito. 

Art. 14. Aos mesmos Aprendizes 1\lenorPs pode
rão ser applicados correccionalrncnle, pd<ts faltas que 
t:omctterem, os castigos moderados, com que he licito 
aos pais corrit;ir as faltas de seus filhos, e aos mestt·es 
as de seus disri pulos. 
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Art. 15. A administração cconomi~a de luJo quan
to for rtJlativo no tratamento pessoal dos AprcndÍzc:i 
l\'leuores, e ti sua educação smú confiada a hum P(·da
gogo, ucbaixo da immediata inspecç.io do Vicc-Oirector 
do Arsenal de Guerra respectivo, c da Superintendeuci;, 
do Direetur. O mesmo Pcdagor,o vPncerá, alem de 
t·asa para sua habitação d(~nlro dos Arsenaes, a r,ra
lificaçào que o Governo julgar (~onveniente a•·hitrar-lh1·. 

Art. 16. llaverti hum Ajudante do Pedar,ogo, que 
o substituirá nos seus impedimentos, hum Guan.Ja para 
cada eincocnta menores, e os scn'entes (JUe forem nc
cessarios, com a gratificação que o Governo lhl's abonar. 

Art. 17. O Pt>dagogo, e o seu Ajudante pode
rão accumular os lugares de Professores das Aulas, quu 
existirem nos Arsenaes, tendo as huLilitações ueces
sarias. 

Art. 18. O Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Guerra dará as Instrucções neces~arit~s para 
execução do presente Regulamento. 

Art. 19. Fi(~ào derogadas todas as l,eis , Rer,u
lamentos, e disposições relativas á orr,anisaç<io, e adm i· 
nistração das Companhias de AprenJizcs l\lt•nores. 

Palaeio do Rio ue Janeiro em 3 Jc Janeiro de 
1812. 

Com a fiubrira de Sua 1\lar,f'slad,J o Imperador. 

Jose Clemente Perein~ 

lnstrucções para erecuçcio do llegtdamenlo N. o 113 
de 3 de Janeiro de t 842, que dco nova organisa~ 
Ç(lO ds Companhias de .dprendizes iJlenores do ./11'· 
senal de Gue1Ta. 

Art. 1. o As prssoas que so\il·ilar~m a admissi\o 
tle a1r,um menor na Cumpauhia de Aprrndir.es 1\'le· 
uores do Arsenal de Guerra do ltio de .laneiro. de\'c
r·tio dirigir ~uas pctic;ões á Secrclaria de E~tudo dos 
Ncgocios d11 Cul~ITa, ptw iulernwdio do Diredor do 
mesmo Arseual, instruid.1s com ct·rtid;io de iJade do 
mc11or, P ducnme11tos •111r. J•ronm a1 b:.tr -se este c1~1 
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al~um dos rasos f'spceificado:i no artigo 3." du ne~u
ldmcntoN.0 lt3de3 de Janeiro de 181:.!. ODireetor, 
pruchlcndo tÍS a,·erir,uações ueee~sarias para t>sclar('ei
meuto da \'t·rdade , fará subir O 'i requeri meu tos á so
Lre<lita s('('JCtaria tOm as iufurmaçües que obtiver. 

Art. 2. 0 A1~hando-sc o nwnor em circunstaucias 
•le poder ser ndmillido, serão os papeis enviados ao 
Juilo dos Orphàos n-!spccli v o, a fim de que seu pai, 
ou tutor assi~ne uelle o termo exir,ido no artigo 4 .u 

do Hcgulamcnto, o qual uevPrá ser· exarado na pro
pria petição. 

Art. 3. 0 Ordenando-se a admissão do menor, 
proceder-sc-ha á matricula deste na St•cretaria do Ar
:wnal de Guerra, arehivando-sc os documentos. 

A1t. 4. 0 O Oireetor do Arst->nal de Guert'a n•
meth'rá sem demora ao .Juiz dos Orphàos desta Cidade 
ltuf!lil relação nominal dos A prendi1.es 1\Ienort's actual
rnente exi~lf>nles no mesmo Arsenal, com declaração 
de suas idadPs, filiações, naturalidades, e pessoas quo 
hou,·erem solicitado a sua admissão, a fim de que o 
referido Juiz faça t>ffectiva a respeito dclles a disposi
~ào do artirro 4. 0 do Regulamento. 

Arl. 5. 0 Hnverá na Sccretal'ia ,]o refcl'ido Arse
ual hum livro pri vali ,·a mente destinado para matricula 
tlos A prendizcs lVIenores, numerado, rubrieado, aberto 
e encerrado pelo Director, no qual por ordem, nu
m~" rica, c chronologica se assentarão os nomes, iJades, 
íllia~~ües, e natu•·aliuades dos mesmos menores, e quaes
•Jue•· siGnars característico:; por onde pus~ão ser reeo
nhec!<los, não se inscre\'en<lo mais rrue hum nome em 
cada folha: e suceessivamente se irá annotando nomes
mo livro: 1. o o progresso que os menores fizerem nas 
Aul.1s: 2. 0 os omcios a que forem destinados, e o 
adiéwlamento que mostrarem: 3. 0 as suas entradas e 
altas no llospitJI: 4. 0 o maÍi que convier obset·var-sc 
relativamente á sua comlucta, quauJo est:t possa fa-
7.er-se nola,·cl por arlos diGnos de espel'iallouvor, ou 
l'ensura. 

Art. 6. 0 Quaudo os menores passarem como ad
dido~ para as Companhias de ArtiGces, ser-lhes-ha 
!.Jnf_':Hia em d,_!Jito 110 sobteditu liHo, em s<·suimcnlo 
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das assentos acima dedarados, a som ma total da des
peza que alt~ essa Ppoca se houver {(~ito eom u seu 
sustento e vestuario (artir,o 7. 0 do Hegulamento): e 
bem assim lhes será abonada em credito no mesmo 
livro a somma total dos descontos f)Ue se fizerem nos 
seus jornaes, lor,o fJUC a divida firar saldada: e final
mente a somma total das quantias que por sua conta 
forem levadas á caixa cconurniea (artigo 12 de Regu
lamento). 

Art. 7. 0 Haverá mais na sobredita Secretaria os 
ser,uintes livros numerados, rubricados, aher tos e en
cerrados pelo Direc'lor do Arseual: 1. o da rect>ita c 
UPspeza r,eral da Companhia de Aprt>ndizes :Menores: 
2. o de contas correntes com os -mesmos A prendi1.es l\letiO· 
res, no qual se lançarão em debito a cada mPnor as f)Uolas 
que mensalmente lhe couberem no di ,·idendo da d(~
peza geral (artigo 7. 0 do Rcr,nlamento). A conla, de 
cada menor será fechada no dia em que o mesmo pas
sar como addido para ns Companhias de Artifice3; e di
vidindo se a somma total pelos dias f)Ue houver Pstadu 
dentro do Arsenal, a quantia que sahir nó fJUOcienlo 
será a que de\'erá deduzir-se nos seus jornaes para in
demnisação da despeza com elle feita (artir,o 12 do Be-
6ulamento). E em credito se abonará, tambem men
salmente, a irnportancia dos descontos que se fi1.ercm 
ao respeclivo menor nos jornaf's f)Ue ,·enccr: ~. 0 da 
entrada e consumo dos GPncros alimentares, e dos 
utensis qne se receberem: 4. 0 da entrada c di:,tribui· 
cão do vestuario e calcado dos menores: 5:• do re· 
{~isto da cor-rcsllondencia. Üfficial que se ('X pedir: G." do 
rcr;isto da correspondencia Üffieial que se receber. 

Art. 8. o O Director do A rsena I de (;uerra r e
melterá com a necessaria antieipaç<lo á Secretaria de 
Estado dos Ncgocios da Guerra o orçamento da dcs· 
peza do Semestre seguinte: lomanllo por base para n 
calculo do valor dos ,·ivercs o preço que se fixar· para 
as ctapes do Exercito, e para o vcsluario c cal~~ado 
o custo em que os mestres das rcspc('li,·as Umciuas C'S· 

timarem cada pe\a do •1ue se lwtl\'t'l' do forrwccr: lendo 
sempre ('m vista a di::;po:;i!:áo •h arti1~" (i.n do 1\•'Gll· 
LllllCillU. 



( ' ) 
Art. 9. 0 O fornecimf'nto dos vi\'CI'C§ srrá con

lrar.lado todos os St'meslrcs por grosso, e m1o por com
pulo de rações : e a sua sabida para o consumo t.l ia rio 
será lambem por peso e medida, e não por numero de 
rações , com tanto que o total nllo exceda á impor· 
tancia das <~orrespondentes ao numero de praças cffe· 
(~ti \·as. 

Art. 10. As rações st-riio reguladas pela Tabella 
N.o 1.° Como porêm, a experiencia mostra que o sus
tento em rancho commum he sempre mais economico, 
a mesma Tahella st>rvirá somente para não ser exce
dida a quantidade total do fornecimento: ficando licit'o 
ao Pedagogo, com autorisação do Director, diminuir 
o numero das raçõt•s, e applicar o valor das que de 
meno~ receber em especie, e que deverão ser pagas 
a dinheiro , a compra de outros gcncros para melhor 
1r.1tamento dos menores, e principalmente para dietas 
dos convalescentes. 

Art. 11. O Pedagogo he obrigado a fiscalisar a 
qualidat.le dos generos que se fornecerem, devendo re
jeital-os sempre que forem t.le má qualidade: e terá 
especial cuidado em que a comida seja bem feita, e 
com nsseio, e que haja abastança sem despcrdicio. 

Art. 12. Cuitlará igualmente em que os meno
res nndem sempre limpos, c tlcrcntemenle vrstitlos: 
t~ssistirá á sua mesa, e os aeompauhará sempre que se 
acharem reunidos, c muito prinC'ipalmente quando sa
hircm em <..:orpo para fóra do Arsenal. 

Art. 13. O mesmo Pedagor,o poderá applicar ào~ 
Aprendizes Menores os ra5tigos eorreccionaes aulorisa
uos pelo artigo 14 do Ht'gulamento, devendo dar parte 
ao Dírector quando for necessario empregar mais severo 
procedimento. 

Art. 14. A Companhia dos Aprendizes MenorC's 
será distribuitla em quall'o Di visões, e ('ada Oi visão 
em tantas esquadras, quantos forem os di versos ofli
cios a qnc os mesmos menores se acharem a pp\icados. 
Os que frequentarem a Aula de primci•·as letras srm 
exercício nas Otficinas formarão di \'ersa5 esquadras, 
ser,•1nclo o gráo de adiantament6 em que se acharem~ 
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os que se applicarE'm no Uf'St'nho linrr~r romponio h uma, 
e os da Anlil de musica instrunu'nlal outra. 

Art. l:J. Cada Di\'is<lo c.,tarti a c·a1·r.o de hum 
Guarda, e as esquadras scriio I'Ommnudadas por CaLos 
escolhidos entre os rnf•non's mais habilitados para este 
serviço: aquelles terão n sru cuidado conduzir as suas 
respet·tivas Divisões á fúrma da Companhia, e est('~ 
ns suas esquadras ás Aul~1s, ou Oífieinas a quo pC'r
tenrerem. 

Art. t 6. Todos os menores sPriio nu m('rados : e 
as suas roupas taJtlo do vestuario, como uas <'amas tcnio 
o numero corr(>spondentc. 

Art. 17. o~ AprendileS 1\Ienorcs dC'verão estar 
nrordatlos ao romper do dia : depois de lavados c ''es
tidos entrarão em fórma de revista; e desta mareharà() 
por esquadras para as Aulas, ou Omcinas: tr~r•io meia 
hora de descanso para almoçarem: jantariio á meia 
hora depois do meio dia, e ás duas rcr,ressar;lo pant 
as Aulas, ou Officinas: depois da rêa se rrcolhcrão aos 
dormitorios, onde serão entretidos huma hora na ins
truccão da doutrina e rezas christüs. Darão Gracas a 
Deo~ ao levantar da cama, depois de jantar, e da· rêa: 
ouvirão Missa todos os Domingos e Dias Santos. e 
cumprirão annualmente com o pre<'cito da desobriga 
ttnadraGt·simal. O tempo que ficar linc aos menores 
de suas oLrigações ordinarias, sf'rú em prrgado em r c
creações iunoct·ntes, <'xercicios r,imuaslÍ<'os, f' passeios 
fóra do Arsenal nos dias fJUe não forem tiP trabalho. 

Em occasiões opporlunas serão cxercitauus na na
tacão. 

· Art. 18. Na designação dos officios deverá lrr-sc 
particular attenção á conslrucçào physica do? mcnor·es, 
por fórma que os menos robusto~ não SCJáO nuncn ·i 
destinados áquelles que poss1lo exigir mais vigoroso ser- ·· 
,·iço braçal. 

Art. 19. Continuará n fornecer-se aos A prenui- ; ~ 
zes Menores o ve5tuario <'onslante da TaLclla N. 0 2 ~ 
para o Sl'U uso diario. Quando sahirem em Corpo 
para fúra do Arsenal, ou mesmo dentro deste nos diaJ 
da5 festa'\ prin<'ipacs da lgrf'ja, de F1·sti,·idadc> í\'aeional, 
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(! de~tHnde Gala, usarão do uniforme constante do
figurino N.o 3. 0 

Art. 20. O Ajudante do Pedagogo uescmpenharti 
o serviço de que este o encarregar, e com especiali
dade lerá a seu cargo a disposição dos generos da dis
pensa, a inspccção da cosiuha, c do refeitorio, a la
var,em e concerto da roupa dos Menores, a limpeza, 
e urranjo das camas, e o asseio do edificio. 

Art. 21. Incumbirá aos Guardas, alêm do mais 
serviço que o Pedagogo lhes ordenar, a guard~t das 
roupas dos Menores que (orem confiadas ao seu cuidado, 
zl:'lando que as vistào rom a regularidade que se es
tahelecer: acoràar diarir~menle os mesmos menores ás 
horas que ficão estaLelecidas no artigo 17: fazer que 

' se lavem e aprontem para a revista da manhã, á qual 
os dc,·erão acompanhar: ''igiar no seu bom comporta
mento, o dar parte no Pedagogo' das faltas de rcr,u lat· 
conducfa que commelterem. Heceberão o vestuario , e 
calçado do~ menores por inventario; c serão respon
sa vei:; por· qualquer extravio que possa haver. A cada 
Guarua se entregará hum armaria fecl1ado para arrc
radaclio do mesmo vestuario e calcado . 

. Art. 22. O Pedagogo será s~mprc ouvido pores
cripto na nomeação do seu Ajudante, e dos Guardas: 
as ordens que o Director tiver de dirigir ao mesmo 
Ajudante, ou Guardas, deverão ser a estes intimadas 
pelo I' rua r,ogo. 

Art. 23. O mesmo Pedar,or,o como fiscal immc
diato dos Empregados srus Subalternos será rcsponsa
vel pelas faltas que estes commelterem' se ueixar de 
as communicar immediatamento ao Director. Poderá 
admoestar O:i quo faltarem ao exacto cumprimento dos 
seus deveres, llando parte ao mesmo Director quando 
for necessario usar-se com elles de mais rigoroso pro
cedimcnlo. 

Art. 24. o~ _vencimentos do Pedar,ogo, e mais 
Empre{;ados da Companhia dos Aprendizes Menores, 
serão pagos mensalmente á vista de huma folha or
g:misada na Secretaria , c assignada pelo Pedagogo, 
rom ordem de - pague-se - do Director, 

Art. 25. O Official de dia do Arsenal ná parte 
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que der ao Dircctór, deHu\ incluir <Jnalqnrr irrrr,n
laridade que possa trt' observado no tratamento do., 
Aprendizes l\lcnores ~ c na rondurta <los Empr<'r,ados. 

Art. 26. O Direclot· do Arsenal de Guerra rc
mPtleni mensalmente á Sc('rrtaria de Estado dos Ne
gocias da Guerra hum l\lappa do estado ua Companhia 
elos Artífices l\Ienores, ;u·ompauhado das oLservaçõl's 
do que ti H r orcorriüo 110 mPt. antecedente. 

Art. 27. As pn'sellt~s lnstruc~:ões :-er<io f'XN'U-

tadas no~ Arsenaes de (;uPrra da Bahia e P(•J namlnH·o 
em tudo quanto aos mesmns são applira''<'Ís. 

Secretaria de Estado dos ~er,m·ios da Cucrra ('0\ 

11 de Janeiro de 1812. 
Jose Clemente 1 1ercira. 

N.o 1. 

Tabella dos artigos de que se deve compor cada raçtw 
diaria dos lJienores, na fúrma do ./lrtigo 27. dos Efl· 
ta lutos. 

Rações para o almo~·o. 

J>ão • • • . . . • • . . • • . • • • • • . • . . • • • . . • . • 2 onclls. 
Cale............................. 1/1o d.e libra. 
Assucar • • • • • • • • • • • • • . . • . . • • • . • . . . 1/to >> 

Para o jantar. 

Farinl1a .........•................ 
Feijão . .......................... . 
Arroz . ....... ·. · ................... . 
Carne secca ..................... . 
Toucinho ••••....•••••..••.••.• < • 

Verduras ••••••••••••••••...••••.• 
Bacalhao ........................ . 

Para ceia. 

1/30 do quarta. 
1 /so 
1
/60 

1 f 4 de libra. 
l onça. 
)) )) 

1/4 de lihra. 

Can gica . • . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ 1;0 d c q na rtíl. 
Assucar........................... 1/ 10 de libro. 

Parn os Domingos e dias de F(·~tas dar-sc-hüo as 
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mc3ma3 raçõc5, suLstituindo-se a cat'Ot! seeca c feijàtl 
por meia libra Je carne verde. Quando o jantar for 
d~ peixe, supprtmc-sc a ração Je carne, toucinho e 
,-crJura. 

As rações do Pcdar.or,o, Guard:1s, e sei' ventes se:: 
r;io calculatJas pelo dobro. 

Secr('taria ll'Estndo dos Nq~ocios tia Guerra em 
11 tlc Janeiro de 1842. 

Josti Clemente Pereira. 

N. 0 2. 

Ta/Jclifl dos arltfjOS de fjue .se t11l de compor o Jar
damcnlo de cada illenot' ' c dw. r)(~ças que devem 
ter para a cama, os quaes serão fornecidos de dous 
em dous annos; conforme o ./.1 rtigo 27 dos Edatufos. 

lfniforme para os dias de trabalho (Veja-se o Artigo 
26 dos mesmos Estatutos.) 

Seis jaquclas. • • • . • . . . • • . . . . . • . . . • . • • • . . . . • • • • 6 
Oito calças.. . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • • • • . 8 
Oito can1isas . . • • . • • . . . . . . . . . . • . • • . • . . . • • • . . • . 8 
Dezaseis pares de çapatus •........•.•.......•.• 1 G 

Para os dias Santos de Guarda , ou dias de festa. 
(Peja-se o rrferido.~drtigo. 26.) 

H uma j~queta ••..••••••• : .•.•..••.•• ·-~ :_: •.. : . 1 
li uma calça •••••••.•..••.•........• ~ •..• -.... ~ • • . 1 
H uma arava ta .•••••...••.••••...• ;·'· ..•. f';. ... :-.,~. l 
llum Lonet .••..•.••••...•..•.••• ~ •...• ; .•• ~. ~- 1 
H uma calça branca .••••..•.••.•. f.~ ........ ·)~ ~· t 

Roupa de. cama e seus ,t,~l~nccs. . 

Quatro lençocs ..•.....•....••.... •. . . • . • . • . . . . 4 
Duas fronhas. . . • • • • . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . • • . • • . 2 
llun1a manta •.............•..•.... · .•. :• • . . . . . . . 1 
Hum lra\'cssciro ...........•.••....•• :~ •..... .-.·! . . \. 4 
<Juatro cslcara5 •....••........•. , •..• ; ••...... · 
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Sccrrlaria d,Esta(lo dos NeG'ocios da Cucrra rm 11 
de Janeiro de 1842. 

Josri Clemente 1 1crcira. 

N. 0 3. 

H c o figurino que mostra o uniforme dos ~h-
norcs. 
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COLLEC<jÀO DAS J_jEIS DO IMPEHIO DO TIRASIL. 

1842. 

TU\IO t't. 0 l'AHTE 2.a SECÇÃO 2.1\ 

DECRETO N. 0 114- de 4 de Janeiro de 1842. 

Rrfarmanda a .Secretaria d' Estado dos 1\regocíos da. 
;'J;/m·inlza, em 'virtude da Alligo trinta c nove da 
lei N. o 243 de 30 de Novembro du anno passado. 

Hei por Lcm ordenar CJUC se ponha em execução 
o Plano c Rer,ulamPnto pílra a reforma da Secretaria 
(!'Estado dos 1\eGocios da 1.\'Iarinha, f{Ue com este bai
x<lo, assir,nados pelo l\larfJurz lle Paranar,nú, Conse
lheiro (l'Estado , Ministro e Secretario d'Estado do!' 
Negoeios da .Marinha. O ffil'Smo l\liuistro c Secretario 
d'E~tado o tenha assim rntendido, e faca executar com 
os dt!spachos nccrssario;;;. Palario do "nio de Janeiro 
em quatro de Janeiro de mil oitocentos c quarenta (~ 
doi~, ''Í{;e:-imo primeiro da IndqH'wlcncia c do Im
peno. 

Com a Rubrica de Sua lUagcstadi: o Impcradt)r. 

1llarquc::: de Paranagwí. 

Plano para a rcfonlla da Secretaria d'Estado dos 
Negocias da JJ-Iarinlta, a que se refere 

o Decreto desta data. 

Art. 1. o A Secretaria (I' Estado dos Negocias da 
Marinha será composta de hum Oflieial .Maior, no\'c 
OJlieiacs, e seis Amanucnsrs; c terá hum Carlorario, 
(' hum Ajudante, hum Porteiro, e hum J~.iudantc , 
hum Continuo, c quatro Coneios. 

Art. 2. 0 Os trabalhos da Secretaria d'Estad(.l st:rào 
c\ivididos rm tr1_·~ Scc~·õcs, contendo cadit huma trcs 
Olftrial's ,. dt_lÍS Amanucnsl's : buma das Scrcfjcs tcr<t 



o titulo (lo Secção da Côrtc; oulr;l o dt~ St•cc:io d.~s 
Pl'ovincias; c a terceira o dr· Seq·ilo dt~ <·outaL.ilida<h·. 

Art. 3, 0 A SPcc:lo da ct,.·te l<~rá a 5f'll {'jll'\'0 todo 
o exp~dicnlc dos n<'t;.ncios da SecrdaJ ia, que ll

1

ÚO dis
serem respeito ús Pnn·iucias, hnar todos os P<lSSêlpor
tes c Passes dos Na v i os do Com mt·ITÍu, o os .Pruv i
mcnlos de todos os Emprq~ados da-; Hr·pa1ti~ücs Ja .l\Ja
rinha. 

Art. 1.0 A SPt'ciío das 
{~ada do expediente ~e lati \'O 

ças Navacs estacionadas 11os 
ra dcllc. 

Províncias snü encaJTP
ás Províncias, e lÍS For
portos do Impl'rio, c{~:,. 

Art. 5. 0 A Sereiio de contabilidade Lerú a S('ll 

cargo examin;}r mora.l c arithmet!camPntn ,as co!llas e 
halanços da~ ncparli~·õcs ela Fazenda da l\Iariulaa; ('S

lTipturar em Ji,Tos proprios tt.da~ Hs (l';tJISêl!'~~t)us da 
Heccita e Dt'sp<·za dellas, dt~ n1arwira q1w o 1\{illi~ll'il , 
pos~a a f'slo n·speito saL(•r, f'Om fll'omptid:io, o esta
do da Hcpnrli\·áo a sr·u carr,o ; f.,rmar o or~'aml'nlo 
da l\'larinha, para ser prt'S\'nte á A-5s~~mhl(~:l Geral; (~ 
rrr,istar em seus livros todas as ordrHs expedidas pda 
Seeret·1ria d'E~tado, relativas ü a:lmiuistr;:~;;io da Fa
zenda c contabilidade. 

Art. 6. 0 Em cada huma das tres SPceões bavcn~ 
hum Official cnéarregado de dirigir os tr~t!Jalho:;, o 
flual responderá pelo expediente 1Lt l't'~pcctira Sec~'ÜO. 

Art. 7. 0 O Omcial da Sccrelar ia tl' Estado, que 
não comparecer nelln sem motivo justificado, perderá 
por isso os respecti''OS veneinwntos, entrando 110 eo
fre das dcspezas da. Secreta ria o ljUe for r c lati yo aos 
emolumentos. 

Art. 8. o As faltas de suhordinação , bem como 
as de respeito, e as de oLcdienria aos Superiores , em 
tudo quanto for relati ro ao serviço , serão punidas com 
a suspensão e perda de todos os nncimcntos, em quan· 
to .clla Jnr·ar; a reineidcneia será can~a sumcicntc para 
ser tlcmittido do lncar; igual prorctlinH'nto se havt~rá 
rom aqu('lles Emprq~atlos, qt!(~ <leixi!rcm tl(~ expedir , 
~~ lt'l' ('.m dia os trabalhos, <L clu·· f,lr(·m ~~ ncarrt·gado~•, 
:<th r: pv-tifi,·,J·!•l r~ltlliro. 

\:t fl'' ,\rn·li\'·Í<~•· '• ,, •, \ l 
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puhliraç:io dos fl!'sparhns antes dt• c:xprdidos, rxtra
"ios dt~ p<1peis, c·nos de officio, comilwttidos com co
nJ,ccimculo de caus:1, e mesmo por indisculpan-l ÍGIIO
raucia, ou omis~üo, SI' I üo punidos com a demissão 
do Emi'"<'GO, alt~Ul de quah1uer outro proccJimculo cri
min;d, qtH' dt~va ter lugar. 

Art. J O. o O O meia I J\Ia ior da Secretar·ia ter·á an
nualmcnte de onl"n.ado dois couros e qnnlrocenlos mil 
réis: o artual Omeial l\iaio1·, por· ~e1· enrancgado de 
rstabeii'CC'I' a Stccúo de cnnlahilidadL·, ter sobre os SC'Il~ 
trallalhos huma. I'"JJ('Cial Íll:"pr.!t'çúo, e r<'SJ'OtHlcr p('la:. 
opt·ra~·Gcs desl:\ 5ee~·âo, \l'll<'erá n•ais , como gratifi
t'il\';'io , a fJUaulia annual de hum nmlo de rt~Í5 : rath 
0!1icial •h Secretaria lerá th~ ordcna(lo aJllllWl hum con· 
to e duz<~lllos mil n:is, f'cssando a~ gr:lliílra~·i)~'S, rpw 
actualmente tem' tanto aqn<'lie' ('OlllU c~les. Aos om
<"Íae:; , en carrq~:Hlos de diriGir as ~:iec~'Õ'-'S, o Governo 
ar!Jitri\rá ltnma Gratifira~·üo nnmtal qtw não cxceua a 
rpwntia de qnatro<'f'lllos n1il n~is. Os Arr.anuensrs vrn
crr;io de ortlcnauo, cada IJUm, oitocentos mil réis. O 
Po1 tciro, seu Ajudante, c o Carlornrio Hm·crão_, como 
ordrnarlo, o nH·smo que actualmenle p<'rcehem de or
denado e gratificnçâo; isto hc, o primeiro oitocentos 
mil réis, o S('guudo quinlwntos mil téis, c o terceiro 
oitof'CIIlos mil n~is. O í\judanlc do Cartorario terá qui
nhelllos mil réis' c o Contiuuo "'1Uatroecntos mil reis. 

Art. 11. 0 No impedimento do Officiall.Vlnior fará 
as suas vezes o Official, qnn o !\Jinistro dc5ir,nar. 

Art 12. o Para preencher a varp de Omcial Maior 
nomeará o Go\'Crno a. pessoa , que julr,ar com mais 
('apacidude, para bem cle~cm penha r os deveres de tão 
importante cargo. Para as vagas de Omciacs poder.ão 
ser nomeados os A mnnuenscs, á vista da sua aptidão 
c bons servi~·os; prrféri11do em i~júncs circuns·tanrias 
o mais antiso. 

Art. l:l. 0 Os Correios Ycncen'lo por anno cada 
ltum oitocentos mil réis , entrando 11esta quantia o 
impottl' de fanbnwnto f! <'a,·allo . 

.-\ l'l. 11." Os cmolunH'ntos da Sccrc!aria à' Esta
do continuar<io a srr tlividitlos, como alt~ ar,ora, pdo 
(_\fliciBl l\Jn ior ~ e, Offieií~CS da di In Sl'crctnria. 
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Art.. 1~.0 O Portcit·o eontinuariÍ a n•cel!rt· da!í 
Partes o mesmo que ora percebe pel() Sello dos pa
peis, que são sel!ados na Secretaria tl'Eslado. 

Palacio do Hio de Janeiro em quatro de Janeiro 
tle mil oitccentos e quarenta e dois. 

lJlarqucz de Paranagud. 

REGULAMENTO I'ARA A SECI\ETAHIA n'EsTADO DOS NEGOCIOS 

DA MAltiNHA. 

Attribuições e obrigações dos Empregados. 

Art. 1.0 O Official :Maior he o Chefe da SC'crr
taria tl'E.stado , c por isso todos os Empregados da 
Secretaria lhe serão subordinados. Compele ao Officia l 
Maior: 

§ 1.0 DiriBir e inspeccionar todos os tralJalhos, c ' 
fazer manter a boa ordem c rPgnlaridade do scrvi~·o, 
admocstanJo civilmente aos que se dcscomcdirem , e 
não forem cuidadosos dos seus devcrês , dando , no 
caso de reincidencia , pai te ao l\J inislro c Secretario 
d'Estado ~ para resolver o que for ccHncnienle. 

§ 2. 0 Mandar passar, sem dcpcnderaeia ele despa
chos, as Certidões que forem pedidas, e possfío se,. 
lavradas sem inronvt-niente. 

§ 3. ° Fazer toda a corre~ponclencia rf'scrvarla , c 
ter debaixo de sua guarda e hoa arrceacla~~<to e or
dem todos os papeis e rer;islos dos nq;ocios deste cx
pcdiente. 

§ 4. o Assignar todos o3 \' istos, que se lanção nos 
Passaportes, os quaes, bem como os Passes, continua
rão a ser assignados pelo l\Jinistro e Secretario d'Estarlo. 

§ 5.0 Exigir, ein nome do Ministro, de todas as 
Autoridades dos Arsenaes de Marinha , flUer da Côr
tc, quer das Províncias, informações sohre ohjf'ctos 
relativos ao expediente da Secretaria, para que, an· 
ncxando a tacs informações os esclarecimentos, que de
pendão da mcsmà Secretaria, c as rellcxõcs que jnlt;ar 
conYcuicntes, subão os nqjoeios nssim iustruidos á pre· 
sença elo ::\Iinislro, para poder, á visiJ de tudo, dar 
a sua drcÍ~i(io com JWI fcitr) rouiJC:cimentu de cau.;a. 
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§ 6. • Exigir jguaJmente dos lntepdeples e lnspe• 
ctores dos Arsrnaes tle Marinha os orçamentos, balan
ços, e todos os esclarecimentos , que forem precisos 
áccrca do dispendio dos dinheiros publicos , para tudo 
ser presen.te á Secção de contabilidade, a fim de poder 
organisar o Balanço Geral da Marinha e o orçamento que 
de,·e ser apresentado á A~~embléa Geral. 

S 7. o Lançar todos os despachos em ref)uerimento.s 
de partes, que dev~o ser assignados pelo Ministro c 
Secretario d'Estado. 

§ 8. 0 Ter debaixo da sua inspecção toda a recei
ta dos dinheiros da Secretaria, tanto do que for rela
tivo a emolumentos e muletas, como do importe dos 
pergamir)hos dos Passaportes pagos pelas Partes; e be~ 
assim toda a despeza que se fizer pela resp~ctiy~ .fo
lha. Para este expediente nomeará o Official Maior hu.m 
Official da Secretaria, para receber os dinheirps, e 
C?:utro que lhe sirva de Escrivão : todos os dinheiro~ 
serão arrecadados em hum cofre de duas chaves, huma 
das quaes estará em poder do O~cial Maior, qu~ n 
confiará ao Es~rivão na occ~sião 4e fazer-se qllalquer 
transafção do cofre, é a ou.tra em p~der flo Qmcial , 
que servir de ThesQureiro. No primeiro dia util de 
~da mez. fará o Official Maior, em sua presença , ve
rificar as contas relativas a pergaminhos, emolumen
tos, e muletas, fazendo desse exame o competente Ter
mo , que assignará com o Escrivão e Thesoureiro. 

§ 9. o Authenticar com a sua firma todo o &xpe
diente da Secretaria, que não for da assignatura do 
Ministro. 
· § 10.0 M,andar comprar pelQ Porteiro, ou por pps
soa de sua confiança, ~udo quanto for necessario para 
o· expediente da Secretaria, de man~ira q~e n~da J'lté 
ao regular andamento dos seus trabalhos. 

§ 11. o Examinar na Secretaria , aqtes de levar á 
presença do Ministro qualquer requerimento, se sobre 
14entica ou semelhan.te pretenção tem havido algum 
deferimento , e , quando exista , ajuntar os papeis res
pectivos; c assim tambem quaesquer outros , como des
pachos, Üfficios, OU requerimcQ~03 , que posS~O ter re
b~~ão com o de que se trata , e, ainda não a teo~o , 
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Se o ~eu. ~·ÓrtbeciMehto puder ronrorrer para a Loa de
cisão do · neHocro. 

§ 12. Dar todas as informações que exiGir o l\Ii
ni:;tro. 

Ar r. 2. 0 Os Ofliciaes Chefes das Scc('tíC5 rcrche
riío do Oflicial l\Jaio_r o expeuiente da SecÇão, e tra
balhos do dia, c cada hum, na resp<'etiva Scrção, 
distrilmirá o serviço, como julgar mais convPnil'nte, 
e fará que tudo esteja prom plo para ser presPnle ao 
Official I\laior á, hora por ellc indicada. Terão todo o 
cuidado em que os livros do registo, e mais expruiente 
da Secção se conservem sempre em uia, e tudo es- ~ 
cripturado com exactidão e asseio, de maneira que em 
qualqurr occasião se possa saher o estado dos negocios , 
e ministrar ao Official l\1aior todas as informações que 
elle exigir. 

A rl. 3. 0 Quando, por aflucncia de nPgocios , ,os 
'trabalhos de hum a Seeção forem su perahundantPs, o Offi
cial quP a dirigir dará disso parte ao Oílicial Maior, para 
determiuar que a coadjuvem Omciaes de outra Secçiío. 

Art. 4. 0 Os · Olficiaes da Secretaria, e mais Em- . ~ 
p•·egados uella obedecerão escrupu losamentc a todas as .. 
ordens do Ofiicial Maior, em tudo o que for relativo .~ 
aos traball1os e expediente rla Secrelnr·ia tl"Estado: terão f 
sempre em dia a oes<·ripturação, de que forem incum- ,.< 
bidos: serão responsaveis por lodos os rrros, que com- ·· 
melterem no desempenho de suas obrif~a~~ões, e mui . 
prin('ipalmente .no que for relat}vo a Passaporte~, e (. 
Passes dos Navws do Commercw; de\·cndo todas as • · 
,·ezes que houver a menor desconfiança da exactidão 
e legalidade do Titulo npresentado para se obter Pas-. 
saporles ou Passes. dar, por via do Chefe da Secção, 
parte ao Official Maior, para rcsoh·er o que em tal 
caso se ha de· praticar. 

Art. 5. 0 O Cartorario terá a seu cargo a guarda 
de todos os papeis, e livros da Secretaria já conclui
dos, e bem assim a sua Livraria: não dará para fóra 
livro nlgum, e mesmo qualquer papel, sem ordem do 
Official :Maior: terá hum livro onde lançará tudo quanto 
sahir do Cartorio, declarando porque ordem sahio, e ~· 
qual o destino, e quando torn;u· ê'l rnlrar, farú no 
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assento da sahiJa a competente declaração da entrada. Os 
Oftlcios e mais papeis do anno findo sento emmas'sados. 
contendo cada masso o inventario do que ndlc existe : 
nf>:-le in,·enlario dev~ indi<'ar-se o numero do Officio, 
sua data, de quem, e qual o seu contrxlo mui resu
midamPnte, e tudo sNá conscnado com asseio c bom 
arranj•l em ~uas prateleiras. 

A I t. 6. o o Ajudante do Cartorario lançará no 
Li no da Poria todo o \x pediente de Partes, porá os 
~obf'scri plos em todos os Avisos e OrtlPns, que se ex
pedirem da SPcr€taria; fará todo o mais trabalho, de 
que o incumbir o Official .Maior; e no impedimento 
do Cartorat·io o substituirá. 

A ri. 7. 0 O Porteiro e seu Ajudante terão a seu 
cargo a guarda da Secretaria d'Estado : responderão 
pclo5 liHos e papeis em serviço: terão touo o cuiuado 
na limp<'za dos moyt·is c casas da Secretaria 1l'Estado: 
fecharão totlo o expediente: sellarão os Diplomas, e 
mais p;qwis que levarem Sello: comprarão, por or
dem do Officiall\Jaior, tudo quanto foa· n~cessario para 
o exp1'diente da Secretaria, e trarão sempre providas 
de todo o neef'ssario as mesas dos Otnriaes : receberão 
todos os rN·ados tias Partes para os transmittirem a 
quem forem dirigidos, e as tratarão sempre com a 
maior urLaniuatle. 

Art. 8. 0 O Continuo lcni a seu rargo o seniço 
das Scrções nas communicações, qne se fizerem de 
de huma5 para as outras, e para as Hepartiçõt~s da 
lntt>ndcncia, lnspecção e Quartel General da l\Iarinha; 
em fim o Continuo estará sempre prompto para le\'al· a 
qualqul'r parte destas todas as úrdens e communicações, 
de (JUC o incumbir o Official Maior. · 

Disposições Geraes. 

Art. 9. 0 A Secretaria d'E!itado rstará em acllVI· 
dade todos os dias, que não forem Domingo:'!, ou San
tos de Guarda, ou de grande Gala; havpndo porêm 
'trabalho extraordinario, será a Secretaria aberta, ainda 
em dia cxc(lptuado, e todos os Otfu.:iaes, ou aqucllcs 
que forem l'hamados por ordt~m do Official 1\laiôr, 
t'Qffi parecerão prum plíJnlCiltC Ú hora ucsirrnada. 
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Arl. 10. Os Olth:iaes entrarão pan a Secretaria , 
no inverno ás dez horas, e no verão ás nove, vesti· 
dos decentemente, e se consen'arão nella todo o tempo, 
que o Offirial Maior julgar necessario para o expediente 
dós nf>gocios, bem entendido que jámais se feehará a 
Secretaria d'Estado antes das duas horas da tarde; se 
porêm algum Official tiver pr·ecisão de retirar-se mais 
cedo, o poderá fazer, precedendo licença do 011icial 
Maior. 

Art. 1 I. O Porteiro e tnais Empregados subal
ternos entra,·ão meia hora antes da marcada para ós 
Officíaes. 

Art. 12. Todo o Official, ou Empregado qual
quer ua Secretaria, que por motivo legitimo não com· 
pàrecer' mandará no segundo dia do incommodo parte 
disso 'por escripto ao Official Maior; c se o impedi
mento exceder a tres dias' en \" iará tam bem documento 
autherilico, que justifique a falta, o qual será repetido 
todos os tnrzes, em quanto durar o impedimento. 

Art. 13. Ha,·erá na Secretaria hum livro, onde 
se lançarão as faltas dos Officiaes, e mais Empregados, 
hotando-sc nelle os que enlrárão alêm das horas mar
cadas no Artigo derimo; os que, não tendo com parP
t:ido, não pnrticipárão, na fórma do Artigo antecedente; 
e em fim tudo quanto occorrer a respeito do cumpri
mento dos Jcveres de·'cada hum' e uellé se cxtrahirá 
no principio do3 mezes h uma copia exacta, que set á 
remettida pelo Omrial Maior. debaixo de cuja r,uarua 
de\'c estar o dito livro, ao Ministro e Secretario d'Es
tado, com as observações, que o mesmo Official Maior 
julgar a propo~ilo fazer, para que o Ministro tenha 
cabal conhecimento do desempenho e procedimento dos 
Empregauos da Repartição a seu cargo. 

Art. 14. He inteiramente prohibido na Secreta
ria d'Estado altercar e proferir palavras indecentes e 
injuriosas. Se qualquer, esquecendo-se dos seus deve
res, não se abstiver, sendo admoPstado pt~lo Otnc'ial 
.Maior, será por ellc manda-do retirar da Secretaria, 
até que o :Ministro e Secretario tfEstado resolva sobre 
o facto' á vista da parte' que I he ueve SI' f daua pelo 
Official l\Iaiot·, de tudo quanto hütner occ,Jrrido. 

Art. t 5. llc i{;llalm<·nlc pruhihido ;I todo c 'lual-
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quet [d\pr .. gthlo desta Repartição encátteglir·se nella 
de rtegocio de pe~soã álguma, íwtn mésmo rPceber re
'luuimentos, devendo a5 Partes, que ti verem pretcn
~·ões pelo Ministerio da :Marinha, lançar suas petições 
na Caixa para esse fim existente na Casa Ja mesma 
Secretaria. 

Art. 16. Não se apresentarão requerimentos • que 
não forem datados e ~ssignados pelas ~oprias Partes, 
ou por seus Procuradores, ou que incluirem docu
meutos, que não tiverem pago a taxa do Sdlo; e, 
sendo para remuneração de sen•íços, vit>tem em pu
blica fórma: se algum reqUP,rimento se apresentar nas 
referidas circunstancias, o Official M~tior ordenará por 
·seu despacho publicado no Li v to da Porta, que as 
Partes satisfação 8s fàltas que observar. 

Art. 17. Todos ós documentos, com que as Par
tes instruirem suas petições, serão numerados e ru
bricados pelo Official l\'Iaíor, que deverá declarar á 
margem das mesmas peti<;.·ões o numeto de taes docu
mentos, os quaes serão guardados com estas l,etições, 
e convenientemente emmassados, depois do st'U des
pacho definitivo; e, havendo-se feito obra pur elles, 
t•m nenhum caso serão entregues ás Partes, excepto se 
forem Patentes, ou Títulos originaes : poderão porêm 
dar-se pol' Cel'tidão, fazendo-se nesta d~clarada menção 
do requerimento, a que se acharem juntos, e dos dcs· 
parhos que por elles se fizerão. 

Art. 18. Ai nomeações de Official Maior, ~ Offi
ciaes da Secretaria serão feitas por Decretos: as do~ 
Aina'nuen:ses, Cartoràrio, Porteiro, Ajudantes, Conti
~\U(), e Cm·reios, pôr Portaria do Ministro e Secre ·· 
tarió d'Estado. 

Art. 19. Os 'Correias dn Secretari·a con'tinuarão 
no mesMo exercido., que actuahne·nte tem, e cada hum 
rf"sponderá ·ao Otliciàl Maior pela vtotnptidão e fiel 
e'ntrega 'dos papeis' de que ror incumbido' pa•·a le,·nr 's pessoas rtelles designadas. 

Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Janeiro 
de mil oitocrntos e quart.'nta e dois. 

!J/arquc:: de Paranngwí. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO ll\IPEIUO DO llRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 3.a 

REGULA.:\JE~TO N.o 115- de 7 de Jant>iro de 1842. 

Para a Secretaria do Arsenal de GuNra. da Cúrte 
do Rio de Janeiro. 

Convindo regular a ordem dos tl'ahalhos da Se
rrrlaria do Arsenal de Guerra Ja Corte do Hio de Ja
neiro, Hei por brm Decretar : 

Art. 1. 0 A SerrPtaria do Arst'na1 de Guerra da 
Côrte do Hio de Janeiro lerá a seu carGo: 1. 0 o ex
pediente da corrrspondencia OíH.eial do Direelor do 
mesmo Arsrnal: 2. 0 a matril'ula t.le todos os Empre
gados do dito Ar!;rnal, e das annotaçõ<~s que a res
peito tlclles convier averbar: 3. 0 o ponlo dos mesmos 
En1pn·r,•Hlos: 4. 0 a escripturaçúo da Companhia dos 
AprPndizes l\Ienores: 5. 0 llnalnwnle todo o mais f'X

redirnle' que não pertencf'f aos Eserivàf•S do Almo
xa•·ifado, ou da 3.a Secçilo da Con!ado1 ia Geral do 
Exercito. 

Art. 2. 0 Haverá na mesma Srrrclaria o' ser,uintes 
livros: 1." da matricula c assentamento de todos os 
Em pregados do Arsenal de Guerra : 2. o do ponto dos 
mesmos Emprcr,ados: 3. 0 dos lermos dos Contraclos e 
Obriga~~c)ps ()UC se l'elebrarem no dito ArsPnal: 4. 0 do 
reg isto das ordens de pagamento do Uireclor : 5. o do 
registo de todas as mai_s ordens que o mesmo expe
dir: 6. 0 do rer,isto da conesponclencia Official que se 
receber : 7. o da correspondencia Official que se ex petlir. 

Art. 3. 0 Os A \·isos ou Portarias da Secretaria de 
E~tado dos ~egocios da Guerra conlinuarào a iiP.r en
cadernados no fim de todos os annos, como se tem 
praticado, sendo sufficirnte que o seu conleudo se lance 
por t•xtrarto em livro de rct~i~tc: para esse fim pri\a-· 
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ti um~nte destinado, a vcrbaudo- se á margem o <'Un\
primento (j ue ti verem. 

Arl. 4. 0 O. Secretario, alêm da direcção, e fis
calisação dos trabalhos da Serretaria, que pela natu
n·za do seu lugar lhe compete, subscreverá todas as 
01 dens de pngamPnto do Director, ficando responsavel 
solidariamrnte com este pelas que foretn illegaPs: e 
tcrá em dia o livro do ponto dos Empregados do Ar
senal, Pscripturado por sua letra. 

Art. 5.0 As ordens de pagamentos deverão men
cionar por extenso o nome da pessoa, que houver de 
receber a quantia mandada pagar, e a origem ou ti
tulo de que proceder :. divida: serão todas numeradas 
pela ordem das suas datas, e nenhuma será expedida 
para fóra da Secretaria sem ficar previamente regis
tada, declarando-se á margem a folha do competente 
li no: as que assentarem sobre algum titulo de di vida, 
conta , folha de ordenados, feria, ou rol de desprzas 
miudas, deverão ser lançadas nos proprios ducumentos. 
Se alguma ordem- de pagamento fur passada sein ir 
subscripta pelo Secretario, ou com falta de alguma 
das formalidades sobreditas, não poderá ser paga pelo 
Pagador, debaixo de sua responsabilidade. 

Art. 6. 0 No !ivro uo ponto deverão lançar-!lle 
não só as faltas de dias por inteiro, mas tambem as 
horas : e quando as mesmas faltas uão forem partici
padas dentro de trcs dias, e depois legalmente abo
nadas, na folha elos ordenados se farão , no fim • de 
todos os mezes, os descontos que correspondercm aos 
dias e horas das faltas não justificadas. 

Art. 7. 0 Todos os Empregados da Secretaria são 
obrigados a residir nesta desde a hora em que se abrir 
até se fechar, e della não poderão retirar-se sem li
t·ença do Secretario: ainda mesmo que os dias srjão 
feriados, occorrr.ndo trabalhos extraordinarios, sempre 
que receberem aviso do mesmo Secretario para com
parecerem na Secretaria. 

Art. 8. 0 As faltas de subordinação, bem como 
as de respeito, e as de obediencia aos seus superio
res em tudo quanto for relativo ao serviço, serão pu
nirias ('Om a suspensão e perda do ordenado pot· todo 
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o tempo que ~stq. durar~ a arLjtrio do Go,·erno q. rein
ciuencia será cansa suffil'it·nte para demissão. Ig,':lal pro
c~dimenlo se ler~ eorn <H)uelles Empregados que dei
.Jarem de e~ pedir, e ler em dia os trabalhos de que 
forem f'ncarrer,aJos, salvo caso justificado. 

Art. 9. 0 O extravio de papeis, e os erros de 
Otlicio commeltiJos com conhecimento d,e causa, ou 
mesmo por indesculpavel omissão, ou ir,norancia, serão 
punidos com a demissão do emprego, alêm do mais pro
cedimento criminal, que possa ter lugar. 

P\llacio do Hio de Janeiro em sete de Janeiro de mil 
uitocéntos quarent~ e d.ois, ,·igesimo primeiro da Inde
pendenci~ e do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Jose Clemente Pereira. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO llRASII~. 

1842. 

tü:\10 i. o PATtTE 2. a SECÇÃO 4.a 

REGULAl\1EN.TO N ." 116- de 15 de Janeiro de 1842. 

Para cxccuccio da Lei n. 0 241 de 29 de Novembro 
de J S 41 , ·que pcrmitte o pagamento e transferencia 
rf,zs ~1polices nas Pro'liÍncias da Bahia, J>t?rnamlmco, 
c Jlh,ran!tão. 

llci por bem approvar, c mar..HJar que se execute 
o n~gulamento que com este baixa, assignado pelo Vis
conde d'Abranlcs, do l\Jen Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Nrgocios da Fazenda, c Presi
th~nte Jo Tribunal do Thesouro Publico Naciqnal, que 
assim o terá enlendido, c fará executar com os des
pf\chos ncct>ssarios. l\tlacio do Rio de Janriro em quinze 
de Jan{·Íro cl!~ mil oitocentos ü qnarrnta c dous, vÍGcsimo 
primf·Íro da lndf'pendencia c do Impcl'io. 

Com a Hul)l'iea de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

T'isconde d'Abrantcs. 

Regulamento para execução da Lei N. o 211 de 29 d(? 
f{ovcmbro de 1811. 

Art. 1. 0 Para ]evar a rifcitoa disposição do Art. 1. 0 

da Lei n. o 241 de 29 de Novembro de 1.841 , o pos
suidor de Apolices da di,·ida fundada, cmittidas nesta 
Côrlc, requererá á Junta Administrati\'a da Caixa da 
Amorlisaçâo (por si , ou por procurador ~special, que 
"xhibirá procuração legal) para que se faça v~rifitRr 
n sua identidade, como possuidor legitimo das Apolices, 
que apresentará; declarando no requerimento o \'alor, 
numrro, scrir, e anno da emissão de rada h uma dcJias ~ 
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P. a maneira por que 11s possue, e qual a Tltcsouraría 
.Ias trcs PrQ\'incilJ;s meneiunadas na LPi (Bahia, PPr
~amhUC'O, c Maranhão) por onde clescja ser pa{jo dos 
jUf05, 

A•t. 2. o A rpferida Junta, depois de verifl<'ar a 
iJentidade do proprielario das Apoliecs pelo Corrcclor, 
que o certificará no verso do requcrimen~o, citando a 
ultima lransft~fClll'ia (~e hOU\'er) UO possuidor requ('
l'Cille, e de f;uer lançai' os ,·crbas preç,isus nos eom pc
tentes livros, c em hum especial para isso iustituido, 
entregará ao reqqerenle, ou a seu procurador, ns mcs
ma3 Apolices, e com ellas hum conhecimento assit~nado 
pelo lmpeclor Gorai, e Contador (h Caixa contendo 
todas as dcdara~·õt·s precisas, para á YÍsta (h·lle podtw 
a lcança•· Uf.l The3onro Publico a ordem nccessaria para 
o paGamento Haquclla das tre:; Thesoura1 ias, onde dcvào 
~er pa~os os juros. 

A 1 t. 3. o A ordem do Tl1esouro srrá díri(~itla ao 
lnspcctor da Thesouraria, c acompanhada do rcferi1lo 
conheeimrnto da Caixa de Amorlisaçào, para alli, rm 
livro rspccinl, serPm rscripturadas as A pnlicPs, abrin
do-se titulo c~rn nome do po~suidor, e dcdaramlo.se 03 

num<'ros, scries, c annos da crnissüo elas mesmas Apo• 
~ices, o l'apital, que representarem, e a som ma dus 
_Jili'OS f}\Je \'!'IH'f'I'('IU, 

1\rt. 4. 0 O par,an~cnto dos juros das ''pu~ ires nas 
trcs pr<'dictas Províncias será l'ei!o pelo Thcsolllciro da 
Thcsourariu , á \'Ís.ta nüo só da folha :;r,mc5tral orr,ani
snda por hum Esrriptnrario, revista pelo Contador, c 
a:;siguada pelo Fi5cal, {~uardadas as disposições dos 
Artigos !í8 c 59 da Lei de 15 de .No,·cmbro de 1827~ 
como das originaes A polices, que serão marcadas no 
arto do pngamento dos juros, com o carimbo que de- . 
sir,nc o nnno c ~emrslrc, a que pertencrr o mcsme 
pagamento. 

Art. 5. 0 fslas Apolices seriio transferidas de hum 
a outro ro~tuidor t.lentro de eada huma dus lrrs Pro· 
,·incias, ubsen<~ndo-se o seguinte: 

~ 1 .o 1\<>nhuma lransfrrencia será ft·ita S<'nüo pelo 
Fisrn I d t rc~prn i \'a Thcsouraria, debaixo da responsa· 
bilidadc dl) An. ;,G da L('i de l 5 de Novembro de 
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18!7, c sPgunuo o disposto no Art. 63 J<.t moof3rna Lei, 
t~ no C:tpitulo 2.u do Regnlamcuto Ja Cai.xa de Amor
tisa~·;io d~ 8 de Outubro de 1828 , na parte rclati v a ao 
{~orn·ctor. · 

§ 2.° Copia authentica do~ termos das transfcrencias 
effectuadas sHá rcmettida no fim de cada semestre ao 
Thrsouro Publico, para que á vista della se ponhão 
na Caixa de Amorlisacão as verlns necessarias no livro 
competPnte, ficando ~lli guardada a mesma copia. 

Art. 6. 0 A transfercm·ia das mesmas Apolices de 
huma para outra das tres Províncias, ou de alGuma 
delhs para esta Côl'le, será feita nos termos dos At·
tir,os 1 .0

, 2. 0 e 3. 0 deste HPr,ulamcnlo, <'Om as mu
dan~·as neccssarias; guardando-se alt~m disso o seguinte: 

§ 1.0 O conhecimento de que trilta o Art. 2. 0
, as

signaJ') pelo lnspPctor daThcsonral'ia, e pelo Fi~wal, llc
pois de verificada por Psle a idoneidade do possuidor, 
c de lançadas as verbas precisas nos li v r os oom petentes 
pelo Escri pturario, rom revisão do ÜJntaum·, será en· 
trer,uc ao possuidor requerente, juntamente com as· A po
lires, quando transfrridas para esta Côrte ~ c sem ellils , 
quandl> de huma para outra Província; ficando neste 
raso em deposito na Thesour:~ria até que por Aviso elo 
The~ouro, lofjo que seja. cxprdida a ot dem do pa7,a
mento dos juros, possào ser entrq~ucs ao dito pos
suidor. 

§ 2. 0 Os lnspcctores das Thesourarins par~iciparüo 
immediatamcnte ao Thesouro Publico, e es-te á Caixa 
de Amortisnção, as transfcrencias as:.'_im feitas, para 
que sejão postas as verbas, ou deelaraçC)cs neeessarias 
nos livros eompetentes,. · 

Art. 7. 0 As Apolices não poderão ser transferidas 
da Côrte para algnma das tres Provincias, ou ''ice-versa, 
ou de h uma para outra das mPsmas Províncias, srn1io 
nos dois primeiros mezes de cada semestre, para que 
haja tempo sufficiento de se fazerem as partir.ipações, 
assentamentos , ou verbas convenientes ú regulat·idadc, 
c segurança dessas transacções. 

Art. 8. 0 O Governo arbitrará gratificações razoa
l'eis aos Thrsoureiros, Fiscaes, e Escripturarios das 
Thesourarias das tres referidas Provincias, onde cir-
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cu lar hum sufliciehte numero de A policc:l, cujo par;a
menlo de juros, e transfcreneias, houver de auGnH.·ntar 
o seu lrabalho ordinario. 

Hio de Janeiro em 15 de Janeiro de J 8·12. 

lrisconde d'A branlcs. 
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COLLEC~ÂO DAS LEIS DO 11\IPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 5. a 

DECRETO N. o 117- de 18 de Janeiro de 1842. 

Declarando c adiando o Arti0 o 287 do Regulamento 
de 22 de Junho de 1836, a respeito dos recursos, 

nos casos de apprehcnsões. 

Cumprindo evitar os inronrenientrs que tem re
sultado ao expetlicute das Alfander,as, e lVIesas do Con
~mlado, de se nito havrr fixado no Regulamento de 22 de 
.Junl10 de 1836 hum termo, dentro do qual de\·ào as 
Partes apresentar naquellas Repartições as finaes deci
sües dos rccurws por c lias interpostos dos julGamentos 
tio~ resprrtivos Chefes, nos casos das apprehensões de 
que trata o Capitulo 17 do dito Rcr,ulamenlo; e Tendo 
em consideração que o sujeitar tacs recursos a huma 
expedição e remessa Oflicial será providencia do mais 
promplos c utcis resultatlos: llei por bem Ordenar, 
em additamento ao disposto no Artic;o 287 do Rcc;ul:t
menlo de 22 de Junho de 18:3G, que todos os recursos, 
fJUC nos casos de apprehensões forem interpostos dentro 
elo prazo estabelecido nesse A rtir,o, sejào dirir,idos ás 
Thesourarias, Presideneias de Províncias, e Thesouro 
Pühlico Nacional, pol' intcrmedio dos lnspectorcs das 
Alfandegas e Administradores das lYiesas do Consulauo, 
aos quaes serão recnviados, com as decisUes que tive
rem , por essas A utoridadcs. 

O Visconde d'Abrantc3, do l\1eu Conselho, 1\li
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Fazenda , 

• e Presidente elo Tribunal do Thcsouro Publico Nacio
nal, o tenha assim entendiuo, c o faça executar com os 
uespachos nccessarios. Pala cio do R i o ele Janeiro em 
dezoito de Janeiro de mil oitocentos ~quarenta c dois, 
YÍG<'simo primeiro ela lndependcncia c clo lmperio. 

Com a flubrim de Sua l\iagrstade o Imperador. 

Yisconde d'Ã úran!c5, 
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COLLECÇÂO DAS LEIS DO 1~1PERfO DO BRASIL. 

1842. 

'fOMO 5. e I' AlUE 2. :t 

DECRETO N. 118- de 21 de Janeiro de 1812. 

J.fltora os Eslatutos do Collegio de Pedro Segundo, 
dispensando do enxoval d'enlrada úqucllcs a/um~ 
nos internos, cujos pais quize1cm ter a seu carp;o 
tudo quanto disser respeito ao ve.'Jluariu dos mes
mos alumnos. 

AttcnJenllo a que para muitos p:\is de f,Jmilia l1e pe
~aJo gra,·ame o enxoval d't~utrad.t, •·stalwkl'ido para o:; 
alumnos int<•rnos .do Coll~'gio Je Pedro S1•gurlllo pelo De
cre!o numero \'Ínle e oito de quatorze de Fc,·erciro 
de mil oitorcnlos e trinta e no,·e, que amplia a di:i· 
rosiçào do Artigo cento e noventa dos rtspct ti vos Esta· 
tuto:; : llci poa· bem , que o referiJo Decreto st'ja t'XC

cutado com as seguintes allel'ações: 
tArf. 1. 0 São dispensados do fllXO\"al <l'cntrada 

aquelles alumnos internos doColler,io de Pl·dro Segundo, 
cujos pais quizcrem ter a seu cargo tudo rptanto disser 
respeito ao vestuario dos mesmos alumnos ; com a obri~ 
gação porêm de ficarem C:itcs sujeitos ao uniíurmc, c 
l'Slilos do di\o Collegio. • 

Art. 2. 0 Os atum nos internos, comprehendiJo5 
na dispmi~·ão do Artigo anteceJente, par,arüo somente 
a quantia de trezentos mil réis de retribuição annual. 

Candido José de Araujo Vianna, do Meu Conse
.lhe, 1\Jinistro e Serre.tario d'Eslado dos Negocias do 
lmperio , o tenha assim entendido, é faça cxecutat• • 
eom os Despachos necessarios. Palacio do Hio de Ja ... 
neiro em vinle e hum de Janeiro de mil oitocentÕs e 
r1uarenta e dois, vigPsimo primeiro da lndepcnJcncia 
t~ do Imprrió. 

Com a I\ulHica de Sua .Ma{?'Slatle o Imperndor. 

Candido Jose de ~1rau;o 17 ianna. 
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COLLECÇÂO DAS LEIS DO II\IEIUO DO BRASIL. 

1842. 

TO \lO 5. • PARTE 2, 4 SI:CÇAÕ 7 .a 

REGULAl\'IENTO N.o 119- de 29 de Janeiro det842. 

Dd nova organisação d Pagadoria dar Tropas da 
Córte do líio de Janeiro , em c01~{ormidade do Ar
tigo 39 da Lei n. 0 243 de 30 de Novembro de 18-i l. 

Al!cndendo a que n orgnnisaçiio artual da Paga
uoria da3 Tropas tia Côrte do Rio de Janeiro offerc
~e gra,·es incon,•enieulcs na practica, que cumpre re
mover , llei por bem Decretar. 

Art. 1.0 A Pagador ia das Tropas da Cône do n i o 
de Janeiro terá a seu cargo a contabilidade, c fiscali
s;açào da receita c despcza relativa aos soldos, e mai3 
,·encimcnlos dos Omciacs, praças de pret, e Empre
gados Civis do Exercito, comprchrndidos os reforma· 
dos, qne na sobredita Côrte tiver lugar; e o paga
mento da referida despPza, e de qualquer outra pcl'
tencente ao 1\liui:;,lerio da Guerra, que na mesma Côr
le se dfectunr. 

Art. 2.~ A mesma P<tgadoria fica tlesannexada da 
Administra~·ão do Arsenal de Guerra, e será composta 
dos Sf'guiutes Empregados: hum lnspector ('Offi a r,ra
dnàção de Coronel do ExPrcilo, e o ordenado de don5 
conto~ c quatrocentos mil réis annuaes: tres primeiro:; 
Offieiacs com a graduação de Tenentes Coroneis , o 
l1um conto e duzentos mil réis de ordenado, hum do:~ 
qnaes servirá de Escrivão da Receita e Despeza da 
eompetencia privativa da Pagadoria: dous segundos Of· 

·•ficiaf's com a graduação de M11jores e hum conto de 
réis de ordenado , que servit•ào no mesmo tempo de 
lrnpectores d~ revista: dous terceiros Officiaes com a 
~raduaçi.\o de Capitães, e oitocentos mil réis de orde
nado : rtualro A rnanuenses, com a gratificação que me
recerem , não podendo esta exceder de seiscentos mil 
réis annuacs : hum Official Pag<H.Ior·, com a graduaÇão 
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de Tenente Coronel~ e hum conto c seis<~cnlns mil réis 
de ordrnado; e hum Escrivão da neceita e DespPt.a {jC-' 

ral do Ministcrio da Guena, com hum conto e duzen
tos mil réis de ordenado. llaverá mais para o serviço 
do expediente da Pagadoria hum Porteiro, que scni
rá ao mesmo tempo de Archivista, com o ordenado de 
oitocentos mil réis, e hum Continuo com quinhentos 
mil réis. 

- Art. 3. 0 Incumbe no Inspcclor: 1. 0 dirigir c fis
calisar os trabalhqs da Pagadoria, que será ohrigado a 
ter em rlia; 2. 0 esct·iplurar por sua propria letra o li
\TO ue ponto dos Empregados da mcsnJa Pagadorii'l' 
devendo remetler á Secretaria ll'Estado uos Ncgocios 
da Guerra, no principio de todos os mczes , h uma ta
hclla das faltas úo mez antecedente: 3. o pôr a sua in
tervençi\o nas Patentes e mais diplomas militares para 
se rec;istarem, e abrirem os cornpPtrntcs assentamen
tos , c o seu- cumpra-se- Pm todas as ordens de 
pa~arnento, que se expedirem á Pagadoria , comprchcn· 
clidas as da despeza geral do lHinisterio da Guerra ; 
4. 0 lançar por sua letra o- pague-se- em todos os 
titulas de pagamentos que se processarem na Pnsado
ria, ficando rcsponsavel solidariamPnte com o Omcial 
que houver processado os mesmo:; tilulos pelos erros 
de contabilidade, e pela iUq~alidade dos par,arnPntus : 
5.• authcnlicar com o seu- visto- as Guias que na 
Pagado ria se expedirem : 6. o mandar passar as Certi ... 
dões que se requererem. 

ALt. 4. 0 IlaYerá na Par,adoria os SP(juinles li
Tros, abertos , encerrados , numerados, e rubricados 
}Jclo Inspeclor: . 1.0 do ponto dos Empregados da Pa
gadoria: 2. 0 diario .da rPceita c desprza da compe
tencia da l'agar,loria : 3. o da receita c desprza Geral 
do l\iinisterio da Guerra : 4. o da receita dos meios 
soldos , scllos , e emolumentos das Patentes: 5. 0 do fi 
assentamento dos Üffieiaes, Corpos , c EmpreGados Ci-
,. is do Exercito , que v.encem soldo : 6. o do reais-
to da:; Patentes , c mais di pio mas mililarcs : 7. o do 
rq~isto das guias : 8. 0 du registo das ordens ac
racs da Scerelaria de Estado dos l\~cr,ocios da ~uer
r:t: 9. 0 do rrgisto da f:'ll't'C'ipü!Hlf'nria Olficial, cplo 
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!!e expedir: 10.0 do registo da Correspondencia. om
('ial que se receber. A lêm dos referidos livros, have
rá os auxiliares, que o Inspector julgar convenientes. 

Art. 5. o N ào poderá abrir-se assentamento á des
pem alguma sem titulo legal que a autorise. 

Art. 6. 0 Os soldos dos Ofliciaes do Exercito são 
devidos desde o dia da data do Decreto da promoção, 
mas não poderá verificar-se o seu pagamento, em quan
to os promovidos não houverem satisfeito os direitos 
da Fazenda Nacional. 

Art. 7. 0 A gratificação addicional , e todos os 
mais vencimentos militares , alêm do soldo , sento abo
nados desde o dia em que as praças, que a elles ti
verem direito, houverem entrado effectivamente no ex· 
ercicio do commando, ou serviço por que se deverem , 
e somente em quanto durar o mesmo exercício, á '=is-
ta de documentos authenticos, que certifiquem a effe- · 
ctividade; sendo sufficiente que os recibos tenh<'io o
visto- das Autoridades , ou Chefes, debaixo de cujas 
ordens as sobreditas praças servirem. 

Art. 8. 0 He prohibido o adiantamento de ven
cimentos militares : todavia, nas occasiõcs de marchas 
para fóra da Pro,·incia do Rio de Janeiro, poderão abo
nar-se até tres mczes de soldo, segundo as distancias. 

Art 9. 0 Não he permittido aos Ofliciaes, e Em
pregados Civis do Exercito , que marcharem para ou
tras Províncias, deixar a suas famílias, ou Procurado
res o recebimento de outros vencimentos alêm do soldo 
de suas Patentes. 

Art. 10. A nenhum Procurador de Officiaes, ou 
Empregados Civis do Exercito, ausentes, que houve
rem obtido permissão para serem pagos de seus sol
dos na Pagadoria da Côrte , se verificará o pa(pQlento , 
sem que tenhão apr~sentado Certidão legal da existen-
~ia de seus constituintes , a qual não terá validade pm· 
mais de hum anno, e não poderá admittir-se fiança: 
sio cxceptuadas desta disposição as mulheres, filhos, 
mães e irmãs dos militares que se acharem em ser
viço de Campanha. 

Art. 11. Os pagamentos mensaes dos Omciaes, 
e Empn•gados Ciris do Exercito serão feitos por classe, 
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annunciando-se rom a devida anticipaçiio os dias rm 
que os mesmos pagamentos ÔeHr<io lt'r !usar : no dia 
respectivo dcYerão preferir os que (H'rlcncuem á c lns~P 
avisada para o pagamento, e, entre os Omciaces da mes
ma classe, os da Patente superior. 

Art. 12. Tcdos os Offtciaes Je Corpos, os das 
Fortalezas, e os do Quartel General serão pagos de seus 
,·encimentos por Folhas mensaes, assignadas pdos Com· 
mandantes respectivos, e por todos os que nellas fo
nm incluidos; devendo as relações das duas primei
ras classes ser aulhenticadas com o- 'nisto- do Com
mandante das Armas; e annotando-sc a cada hum dos 
seus respectivos assentamentos as quantias correspon
dentes. 

Art. 13. Os Officiaes do Estado :Maior do Exet·
eito, e os que se acharem residindo na Côrte fóra dos 
Corpos á que pertencerem, os A vuslos c os Em pre
gados Civis sem exercício, senio pagos por seus reci
bos legalisados com o- visto- do Commamlantc das 
Armas. 

Art. 11. Os Offieiacs Gcneracs c os Reformados 
serão pagos á vista dos seus recibos. 

Art. 15. Os recibos :iÚ poderão ser notados no 
acto do pagamento, e serão remellidos offtcialmcnte ao 
Pagador. 

Art. 16. Se acontecer que alsum Official, es
f}Uecido da dignidade do seu luGar , passe mais de 
hum recibo respectivo ao mesmo mez, srrá pago aquelle_ 
recibo que primeiro se aprcsentnr para ser notado; e 
no futuro s6 se notarão os recibos de taes Officíaes, qu~ 
forem por elles pessoalmente apresentados ; sal v o o 
unico caso de molestia grave, provada por attestação de 
Facultativo competentemente reconhecida. ~ 

Art. 17. Os prets tios Corpos continuarão a ser 
pagos de dez em drz dias pela fórma que até aqui s~ 
tem praticado. , ; 

Art. 18. Nenhuma Folha de prl't poderá ser no• 
tada para pagamento senão á vista das relações d~ 
mostra geral, julgadas conformes pelos Officiacs Inspe~ 
ctores de Revista. 

Art. 19. Para o referido fim, nos primeiros dias 

1 
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uters de cada mcz tcr·á lugar a lnspecção t.le revista , 
ou mostra r;cral dos Corpos existentes na Côrte, no 
luGar, e hora, que o Com mandante das Armas desi
r,nar; na qual serão obrigados a comparecei' pessoal
mente todos os Ofliciaes e praças de pret dos Cor
pos respeetivos, com excepção somente dos que se 
acharem doentes nos Hospitaes militares , ou em ser
viço : e lanlo de h uns, como de outros, deverão os Com
mandantes dos Corpos apresentar ao Oflieial Inspector 
de rel'ista mappas por elles assignados, com data do 
dia em que a revista se passar·: o mesmo Otncia\ Ins
pcrtor será obrigado a ir verificar a existencia dos en
fermos nos respectivos Hospitaes. 

Art. 20. A Conta das rações de etape, quo de
lerem ser abonadas em especie-, ou dinheiro, será 
n·rificada á vista uas sobreditas relacõcs de mostra 
Geral. · 

Art. 21. Sempre que houver di,,ida atrazada de 
nlr,um Corpo de Tropl dfectuar-se-ha somente o pa
Gamento do que se dever ás praças effectivas que exis
tirem na Côrte, ou em serviço dentro da Província 
do Rio de Janeiro, verificando se esta exislencia pelas 
rrlações de revista , a que p:~ra este fim se procederá, 
e pelos mappns referidos no Artir;o 19 ; c ás de mais 
praças se abonarão em creliito os ,·cncimentos á que 
tiverem direito para lhes serem pagos quando se apre
sentarem, ou se lhes mandarem pagar nas Provin~ias 
onde se acharem destacadas. 

Art. 22. A nenhum Official, Praça de prct, ou 
Empregado C i vil do Exercito, que por algum motivo 
vier, ou regressar á Côrte, de outra Provincia, se po· 
derá fazer pagamento de seus soldos, se não á vista 
da competente guia , ainda que se offcreça a prestar 
fianca . 

. Art. 23. O lnspector lw obrigado a fazer expe
dir oflicialmcnte as competentes guias aos Ofliciaes, 
Corpos de Tropas, e Empregados Civis do Exercito, 
que marcharem para fóra da Pro\·incia do Rio de·Ja
neiro, no acto do seu ajustamento de contas, nas quaes 
deverão ir especificado~, por fórma que não offereça 
duvida, todos os vencimentos que competirem ás re· 
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feridas praças: e quándo por algum incommodo niio 
possão ser entrrr,ncs antes da marcha , as de\'(\rá re
mettcr pelo primPÍro Corrrio ao Presidrnlc da rr.spc
('ti \'a Provi nria. 

Art. 21. Nas nnias que se expedirem nunca se 
alwnariio gratificações on outros quaesrptrr "Vencimentos 
de vantagem, que , por não terem sido pagos, dc
l'iio srr eonsiderados como divida atrazada, sem que 
os indi\•iduo~ , a quem taes gnias devão ser passadas, 
apresentem documento official que as ler,nlise; e deste 
se dev1•rá fazer drclarnda mcnç;io nas mesmas guias. 

Art. 25. O lnspector mandará pagar, sem de· 
pendcncia de ordem do l\'Iinistcrio da Guerra, os sol
dos dos Officiaes, C]UC vierem a Côrte em diligencia 
do senriço, que á vista de suas guias lcr,atmcnte lhes 
competirem, ainda mesmo que scjão atrazados, se per
tencerem ao respectivo anno financeiro. 

Ü.; ''encimentos pcrtencPntes a Exercícios findos só 
podr.rão ser pagos em Yirtu1lc de ordem ge1·at , ou es
pecial do sobredito 1\'linistcrio, e ha,·cndo·se recebido 
na Pagadoria o5 fu11dos ncrcssarios para tacs paaa
mentos. 

Art. 26. O mesmo Inspeclor enviará á Sccrf'larj,, 
de Estado dos Negocias da Guerra, no dia 21 de cada 
mez, o orçamento da despcza do srguintc, com espe
cificação dos di versos artigos da mesma despP7.a ; e, ha· 
VCI)do divida liquid,Hla pcrtennnte a Exereicios findos 
(:om ordem de ser paga, d('ver<i ser incluída no mrsmo 
orçam~nto, com declaração do anno financeiro ~\ que 
prrtencer. 

Art. 27. O mesmo lnspector fechará imprcterireJ. 
mrntc as contas do Pagador 110 dia ullimo do mcz, e 
remettrrá no principio do seguinte á Contadoria Geral 
de Guerra , dois balanços separados da receita e des· 
peza do mesmo Pasatlor pertencente ao mez findo, 
hum da parte relati,·a aos pagamentos da competencia 
da Pagadoria , e outro dos pagamentos eeraes do Mi
nisterio da Guerra a cargo do me~mo Pagador. Os 
mesmos halancos den•rão ser cl<'~ssifkados conforme ns 
rubricas do o~çamPnto, drrlarandn se nellrs com a nr
n•ssaria imli' iduat.'ilo todp-:; os di "<'tsos oh.l.f'c·tos fia dr~- ·~ 

J 
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peza, e irão acompanhados da copia dos respccti \'OS 

liuos dia rios, na parte que lhes fôr relativa, e de todos 
os dornmenlos orir,inaes pelos quaes o Paaador houver 
"rrifieatlo os pagamf'ntos. Os pagamentos que perten
cerem a Exercícios findos deverão ser incluídos em con• 
tas srparada~. 

Art. 28. O mesmo lnspector, quando nas ordens 
de pagamentos, que se expedirem á Pagadoria, encontrar 
duvidas sobre a legalidade, ou falta de exacHdâo de 
t·ontabilidade dos respccti vos titulas, antes de as man
dar cumprir, deverá informar rom as duvidas que se 
lhe offereccrem a Secretaria de Estado dos Negocias da 
Guerra. 

Art. 29. Haverá na Pagadoria hum cofre de duas 
cha,·es, das quaes terá huma o lnspector , c outra o 
P<q:;ador. 

Art. 30. O Pagador receberá do Thesouro Pu
),lico os dinheiros, que mensalmente forem destinados 
para o referido cofre, os quaes guardará em duas caixas 
separadas, segundo a naturez<t da sua applicação; na 
intelligencia de que em nenhum caso lhe he permi
tido desviar as quantias que receber dos pagamentos 
para quA forem dPsignadas. 

Art. 31. O Pagador deverá cffectuar os paga
rnrntos dos titulas que lhe forem apresentados, sempre 
CJUe se acharem autorisados pelo Inspector, sem a elles 
oppor duvida. 

Art. 31. O mesmo Pagador, apenas verificar qual· 
(jUer pagamento, lançará no respectivo titulo, acima do 
nome da pessoa que h eu ver assignado o recibo, a nota 
de- Pago -, que assignará coRl o seu appellido. 

Art. 33. Todos os Empregados da Pagador ia são 
obrigados a residir nesta desde a hora em que se ahrir 
até se fechar, c della não ·poderão retirar-se sem li
('cnça do lnspector; e deverão comparecer na mesma 
Pagadoria, ainda mesmo que os dias sejão feriados, 
occorrendo trabalhos extraordinarios, sempre que re
nbcrem aviso do mesmo lnspeclor. 

Art. 34. As faltas de sub~rdinação, bem como as 
(I c respeito, c as de ob€'diencia aos seus superiores 
em tudo quanto for relativo ao serviço, serão punidas 
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com a suspcnS'Io , c pPI·da do ordenado por toJo o 
tempo que esta dnrar, a arbitrao do Governo: a rein
cidencia será causa sufficientc para a demissão. Igual 
procedimento se terá com aquelles Empregados que 
deixarem de expedir, e ter em dia os trabalhos de que 
forem encarregados, sah·o caso justificado. 

Art. 35. O extravio de papeis, e os erros de officio, 
commettidoscom conhecimento de causa, ou mesmo por 
indesculpavel omissão, ou ignorancia, serão punidos 
com a demissão do emprego, alêm do mais procedi
mento criminal , que possa ter lugar. 

Art. 36. O Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guer~a expedirá as lnstrucções necessarias 
para a boa execução do presente Regulamento. 

Art. 37. Fica derogado o Decreto de dez de Abril 
de mil oitocentos e trinta e dois. 

Jlalacio do. Rio de Janeiro em vinte e nove de 
Janeiro de mil oitocentos e quarenta e dois, vige
simo primeiro da lndependencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua M:~gestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 
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COLLECÇÃO DAS lEIS DO ll\JilERIO DO llRASIL. 

1842. 

T0'40 5 ,'l n:cçA.~ s.• 

HEGULA!\JENTO N.o 1<!0-de 31 de Janeiro de 1842. 

Rr·gula a exccltfÚO da parte policial c criminal da Lei 
N.o 261 de 3 de D~zembro de 1841. 

Hei por Lem, Usando da attribuição que l\Je confere 
o Art. 102 § 12 da Constituição do Impcrio, l>ccretar o 
secuinte: 

DISPOSIÇÕES POLICIAES. 

CAPITULO I. 

Da Policia em geral. 

Art. 1. o A Policia administrali\·a c judiciaria ltc in
cumbida, na conformidade das Leis c llcnulamcntos: 

1. o Ao Ministro c Secretario d' Estado dos Nq~ocios d.'t 
Justiça, no exercício da Suprema inspccç:i.o, que lhe per
tcm~e como primeiro Chefe e centro de toda a A~minis
traç~i.o policial .;lo Imperio. 

2. o Aos Presidentes das Províncias, no exercício da Su
prema inspecçno , que nellas tem pela Lei do seu H.cr,i
mento, como seus primeil'os Administradores e encarre
gados de manter a ser,urança e tranquillidade publica, e 
de fazer executar as l..eis .. 

3. 0 Aos Chefes de Policia no lUuuicipio da Corte, c 
nas }lmvincias. 

4. o Aos Dclegauos de Policia c SulHlelqj\'\(los no,; Di<>-
trictos de sua jurlsdicçáo. 

5. o Aos Juizes Municipacs nos Termos rcsptcti vos. 
6. o Aos Juizes de Jlaz nos seus Districtos. 
i." Aos ln3pectorcs de Quarteirr~o nos seus Quarteirlws. 
8. o A 's Camaras 1\Junicipacs nos seus JHunicipio~, e 

ao~ S!'US Fise:tc:.;. 



( 40 ) 

SEr:<_;10 I. 

Da Policia administrati~·a. 

Art. 2. o São lla compctcncia da Policia admiuist1 a .. 
tiva geral , alêm das que se ndt~l.o encarregadas ás Ca
maras 1\Iunicipacs pelo Tit. 3. o da Lei tlo 1. o do Outu
bro de 1828: 

t. o As attribuições comprehendidas no Art. 12 §§ l. o, 

2. o e 3. o do Codir,o do 11rocesso. 
2. 0 A attribuiçâo de julgar as contravenções ás Postu

ras das Camaras l\lunicipacs. (Codigo do Jlrvcesso Crimi
nal Art. 12 § 7. 0

) 

3. 0 As attribuições mencionadas nos§§ 3. 0
, 4.0, 5. 0

, (3. 0
, 

7. 0 e 9.1) do Art. 4. 0 da I.ci de 3 ue Dezembro de 184J. 
4. 0 As attrilmiçõcs mencionadas no Art. 7. 0 §§ t.o, 

2.o, 3.1) c 4.1) da mesma Lei. 
5. 0 As attribuiçiies contendas nos §§ 4.", 5.o, G.o c 14 

do Art. 5. o da l.ei de 15 de Outubro ue 1827, e que a 
Lei de 3 de Dezembro de 1841 Art. 91 com;erva aos 
Juizes de Paz. 

SECÇ.\0 II. 

Da l'olicia jwlic!aria. 

Art. 3. o São _da compctcncia da Policia jutliciaria: 
1." A attribuiçào de tn·ocedet· a corpo de delicto, com

lwehcndiua no § 4. o do Art. 12 do Codir,o do Processo 
Criminal. 

2. 0 A de prender os culpados, comprehcndida no§ 5. 0 

tlo mesmo Artir,o do Jito Codip,o. 
3. 0 A de conceder mandados de busca. 
4. o A de julgar os crimes, a que não esteja imposta 

pcua maior que multa até too;mooo réis, prisão, dcgre~ 
do , ou desterro até 6 mezes com multa correspondente 
á metade desse tempo , ou sem ella , c 3 mczes de Ca~ 
sa de Correcçüo , ou Officinas publicas , onde as hou
ver. (Cod. do Proc. Crim. Art. 1~ § 7. 0

) 

CAPITULO li. 

na organÚaftÍO da Policia' c JCll Ctrpcclicntc. 

Art. 1. o No 1\Innicipio da Corte, c em cuia Provin
viucia l!aYCr~ hum Chefe tlc Policia , c1uc rcsitlirá na 
Capitol. 
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Art. 5. o No Municipio da Côrte , c nas Pro,·inria!i 
do 1\ío de Janeiro, Bahia, Alagoas, Parah)'ha, Ceará, 
1\laranhão, Pernambuco, l\Jiuas Geraes, Pará, e S. Jlaulo, 
os Chefes de Policia não accumuJaí·t10 outras funrções; nas 
outras }Jorêm poderão exercer C(lnjunclamentc as de Juit. 
de Direito da Capital, e sua Comarca ou Termo. 

Art. 6. 0 O Chefe de Policia da Côrte terá os Dele
g3dos e Subdelegados , que o Governo , sobre sua informa
ção, jul&ar conveniente nomear, marcando-lhes Jlistrictos, 
dentro dos quaes deveriío residir. 

Art. 7. 0 Os Chefes de Jlolicia das Províncias terão 
lmm Delegado em cada Termo, c tantos Subdeler,mlo5 
quantos os Presidentes das mesmas Províncias, sobre sua 
informação , julgarem necessarios. 

Haverá por via de regra hum Subdelega<lo em cada 
Districto de Paz, quando for mui populoso, c tambem 
se for muito extenso, e houverem nelle pessoas idoucas 
para exercer esse, e os outros Carr,os publico~. 

A rt 8. o Quando se reunirem dois ou mais Termos, 
por ''ia do Art. 31 <la Lei de 3 de Dezembro de 1841, 
terão hum só Deler,ado. 

Art. 9. 0 Nos Termos dac; r,randes CidaJes, llal1ia, 
Recife, &c., poderá lmver mais de hum Deler,ado, mar
cando o Presidente da Provincia o Histricto .t1e cada hum. 

Art. 10. Na Côrte, c nas Capilaes das Provinci~s 
mencionadas no Art. 5. o haverá lmma casa privativamente 
destinada para o expediente onlinario da Policia. 

Art. 1 1. Nas outras Capitacs porêm o dito expe
diente se fant naquella, em que residir o Chefe de I>oli
c.:ia, o qual será obrír,ado a tet· nclla resenada lmma 
sala, unicamente para esse fim, c para guardar os alma
l'Íos , onde estarão deposita dos os livros e papeis da 
Repartiç:io, havendo-se a devida attenç:i.o a este onus, 
na r,ratitlcação que se lhe marcar. 

Art. 12. O expediente da Policia da Côrtc, c o 
numero dos seus Emprcr,ados, continuará pela mesma 
maneira por que tem estado até hoje, em quanto o 
Gorerno pot· hum Regulamento especial a não alterar. 

Art. 13. Os Chefes de J>olicia das Capitaes das )>ro
\'Íncias especificadas no Art. 5. o (á exccepçào do da Côrtc) 
ter;"io dois Amanuenses para o seu expediente, c escriptu
ração dos negocias a seu carco. Os das outras terão hum 
somente. 

Art. 11. O expediente das Secretarias de Policia nas 
Prm·incias será rcr,nlado relos Regimentos espcl'iae~, que 
"' t:au•~•urm (l; Chefes <18 Poliri<l, c que forem approva~ 
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tfo1 ·pelo (;ov(!rD.O•f • .no~ entanto reger-sc-ha pelas_ instruc
~ties·,- que derem :os ditos Chefes, com approvação }HO

"\'isoria dos Presidentes das mesmas Provincias. 
Art. 15. Em cada huma das Secretarias de Policia 

tlas Provincias haverá pelo menos os seguintes livros : 
Hum para o Registo da correspondencia que se ex

pedir. 
Hum para o da reservada, no qual somente cscre

,-crá o Chefe de Policia. 
Hum para o ·das ler,itimações e passaportes . 
. Hum JH~.fa a apresentação e matricula dos Estranr,ci-

Ios, conforme o 1\Jodelo N. 3. 
Hum para os termos em r,eral. 
Hum de Receita c Despeza, quando a lwuver. 
Art. 16. Ü:J Cl,efes de Policia, para a expedição dos 

Jtt'l~ocios, que pel'tencem á Policia administrali\·a , c-nu- · 
1neratlos 110 Art. 2. 0 do presente Regulamento, e hem as
sim para escrever os in·tenogatorios , pro,·as, c mais cs
··larecimentos, r1ue houverem de remetler, para a formação 
da culpa 1 aos .l uizes rompetentes , na conformitlade do § 
!). 0 do Arti{~O 4. 0 da Lei de 3 de DezemLro de 1841, c. 
do Artigo 61 do dito ReGulamento, servir-se-hllo dos Em
P' cgados da sua Secretaria; e para a dos ner,ocios que pcrtcn
··cm á Policia julliciaria , enumerados no Art. 3. o do mesmo 
Hcgulamento, c dos criminacs, scnir-se-hão de qualquer 
dos Escrivitcs, que escrevem perante os Juizes l\lunicipacs 
~~ Suhtlelq;ados CJ\lC julgarem conveniente chamar. 

Em todos os· casos,, porêrn , estando fúra da Capital· 
e seu Termo, pocler-se~hão servir llestcs uhimos. 

Art. 17. Os Delegados de Jlolicia, quer scj:io Juizes 
.lUunicipaes, quer sejão timdos d'oulra classe de t..;idatL\os, 
~mprer,aráo no expediente c cscripturaçâo de todos os ne
gocias a seu cargo , os Escri\'àes c OHiriacs de Justiça, 
que servirem perante os Jui1.es l\lunicipacs, os fJUacs sc
•·;\o obrigados a obe~llaes, c a cumprir ns suas ordens, 
deLaixo das penas da Lei. 

Nos c:~sos d'este Artigo, e da 2. 8 pnrlc do anlcccdcntc, 
(JS Chefes de Poliria e Delegados parliciparüo oílicialn1cnte 
aos Juizes l'Hunicipat:s t! Subdelcr,ados quaes os Escriváes c 
OHiciacs de Justiça ~ue tive1·em empregado. 

Art. 18. Cada Subdelegado lerá hum Escrivüo, (a rujo 
Gtrp,o estará. todâ o seu expediente) , e o nm11cro tlc lus
l)Cctorcs 1le Quarteirão, fJUe ndmittir o llistricto. 

Art. 19. Tanto os Escri\·;ll's, como os Jnspcdorcs ele 
f}ll:trleir.in snridío perante os .Jui7.cs 1lc P<1z, os quacs. 
(11lll .1ntori::::1~·~n dn Juiz ,fc llir~:i!n. pnd('r:Í" tr_-r F,,_,i,·;tt.·~ 
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t~~parados ,:it)uando o julgarem conTeniente , e l•ajào p!S• 
soas que· queirão senir esse Cargo SCJ131'adamente. 

Art. 20. Os Chefes de Policia , Juizes Municipaes, 
Ueler,ados , e SubdeleGados requisitarão dos res)lectivos 
«:ommandantes a Força armada , que for necéssaria para 
manter a ordem, scr,urança e tranquillidade publica; para 
a prisiío elos criminosos, e outras dilir,encias, e ordenarão 
nas Citladcs, Villas , Po\'oaçõcs , e estrada ~r .as; patrulhas 
e rondas que forem precisas. . - · :!f ' H 

Estas 1·equisições serão primeiramente dirigidas aos 
Corpos de Polida qnando os hou,·ea· no lucaa·, e na sua 
plta, ou fJUantlo náo tinrcm Praças dic:po.~liveis aos da 
Guarda Nacional. 

CAPITULO 111. 

Da nomearão , dcmis.ftio , Pcncimcntos, e sllbstituiriío 
dus Empregados. 

Art. 21. Os Chefes tle Policia F.cnlo dirf.'Ciamcnté no
mcallos pelo I mperatlor, d' entre os lksemhar11adores , c 
Juizes de Direito. 

Nenhum Juir. de·Direito será nomeado thde de Po
liria (salvo o caso de interinidade) sem que , tenha ..er
'\·ido, pelo!l menog por 3. annos, o l....ugar d•:Juie •de Ui
J·eito, e nellc dado provas de desinteresse, actividnde , c 
inlcl\iGeuria. 

Art. 22. Serão conservados nos Lur,ares, em quanto 
hem servirem , e .o Governo julr,a1· conveniente. 

Art. 23. Deixarão os mesmos J~ugares nos casos se
r,uintes: 

l. o Sendo removidos de lmns para outl'os, qmmdo o 
e-xigir o hem •lo seniço. 

2. o Seno o dispensados , ou por mera dcliLernção do 
(;overno , ou a requerimento seu, a que annúa o mesmo 
Governo. 

Neste caso, os que forem Desemharr,aJ01·es r"g~essn
t-.i.o l):ll'a as Rc~lações , nas quaes se nchavâo em excrci(·io, 
e os Juizes para os ,Lugares, dos quacs havião sido ti
:nulos, ou para outros C{luivalentes. 

3. o Sendo promo,·idos ao Supremo Trilmnal de J usli
ça , qu~nto forem Ilescmharr,atlorcs. 

4. o Sendo priv1Hlos elo Lnr,m· por sentença. 
Aa·t. 24. Os (.;hefes de llolida, alem rlo oJclcnatlo tlc 

Desemharr,adorcs {quando o sej:io) ou de Juizes ele Hirci
tn tbs ~<1pitacs, f'll1 que scrrirc111 , VCIIrt·riio mai.<; IHllll:J 
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grat~ficação prbpOftidiftklo trabalho , a qual ~ed marca~ 
da pelo Governo-.; sobre informação dos Presic!entes das 
Províncias. · · .~' 

Art. 2à. · Os ·Delegados e Subdelegados serão nomea
tlos pelo lmp_erador na Côrte, e pelos Presidentes uas 
Provipcias, sobre proposta dos Chefes de Policia, a qual 
será acompanhada de todas as necessarias observações, 
informações, documentos e esclarecimentos , que justifi
quem a idoneidade dos propostos. Estas propostas com
prehenderâo tres nomes , e quando forem rejeitadas far-
se-hão outras. · "' 

Art. 26. Os Delegados serão propostos d'cntre os Jui·~ 
zes Municipa~s, de Paz, Bacharcis Formados, ou outros 
quaesquer Cidadãos, (á e.xcepção dos Parochos) com tanto 
que residão nas Cidhdes, ou Villas, que forem cabeças de 
rrermo (ou dos Tennos, no caso ita reunião, de que trata 
o Art. 31 da I.ei de 3 de Dezembro de 1841) ou mui pro
ximamente (nunca porêm fóra dos limites dos ditos Ter
mo ou Termos), e tenl1ão as qualidades requeridas para ser 
Eleitor, e que sejão homens de reconhecida probidade e 
intclligencia. 

Art. 27. Os Subdelegados serão propostos, ouvido o 
Delegado, d'entre os Juizes de Paz dos respectivos Dis
trictos; · d' entre os Bachareis l''ormados e outros quaesquer 
Cidadãos, que nelles residirem, e tiverem as qualidades 
requeridas no Artigo antecedente. 

Art. 28. Os Deleg:ldos serão conservados em quanto 
hem servirem, e o julgarem conveniente o Governo _na 
Côrte, e os Presidentes nas Províncias. · 

Deixarão os Lugares nos casos seguintes: 
1. o Sendo Bachareis Formados Juizes 1\1 unicipaes, quan

do forem promotidos .aos Lugares de Juizes de Direito. 
2. 0 Sendo dispensados por méra deliberação do Go

verno, ouvido o Chefe de J>olicia, ou a requeriJnento del
les, a ~ue . annúa o mesmo Governo. 

3. 0 Sendo privadõs do mesmo Lugar por Sentença. 
Art. 29. Os Subdelegados serão igualmente conser

Tados em quanto hem servirem, e o Governo na Côrte, 
c os Presidentes nas Provindas o julr,arem conveniente, 
c deixarão os Lugares nos casos dos §~ 2. o e 3. o do Arti-
no ap.tecedente. . ' 

Art. 30. Os,.Juizes Municipaes, que forem J)elegados, 
c os Juizes de Paz, que f01:em Delegados on Suhde1q~ac.los, 
não deix<~rão estes uhimos l.uuares por lta\'Cr findo o tempo, 
dnrantP o qnal dnrm ~cnir o:• primeiros , em quanto 
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o.Governo ~n~ Côrle, e os Presidentes nas Provincias·"'bs 
não dispeliliuem. 

Art. ~. Nos 1\'Junicipios, que th·ea·cm bum:t ex
tensão c população recular haverá hum Juiz .Municipal. 
Nos grandes e populosos, em que a affiuencia dos -ne
gocias assim o exigi•·, poderá haver até tres com juris-
dicção cumulativa. . 
. A l't. :12. Os Municipio~ , que forem . pequenos, que 

tiverem pouca população , c os que não produzirem o na
mero de 50 Jurados, poderào se•· reunidos até· o mune
ro de tres , debaixo da jurisdicção tle hum só Juiz .1\'lu
nicipal. 

Art. 33. Em quanto não houver hum .Bacharel For
mado idoneo , que sirva o Lugar de Juiz IH unicipàl em 
hum Termo, servirá nelle o 1. 0 Juiz da lista, de que 
trata o Art. 19 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 , sen
do os 5 que se seguirem seus Supplentes. O mesmo se 
observará naquclles Municipios, que forem tão insignifi
cantes pela sua pequena extensão, população , ou impor
tancia ( n~\o convindo reunil-os a outros) que não s~ tornem 
nclles absolutamente precisos Juizes I\lunicipaes Bacbareis 
Formados. 

Art. 34. Os Juizes 1\Iunicipaes serão no"meaclos pelo 
Imperador d'entre os Bachareis Formados em Direito,. que 
ten hão pelo tnenos hum anno de practica dá! Fôro , ad
quirida depois da sua Formatura. 

Art. 35. O anno de practica, exigido pela Lei será 
contac.lo desde a data, em que O' Bacharel Fot·mado se 
tiver apresentado c inscripto na classe dos Advogados dos 
Auc.litorios de h uma Cidade ou Villa; e. a frequencia e 
exercido do Fôro nesse anno será provada por at~stações 
do Presidente da Relação, (se a houver no lugar) dos Jui
t.es do Cível (se t3mhem os houver) do Juiz Municipal, e 
do Juiz de Orphãos ·(se o houver separado), pelas quaes se 
mostre não somente que fallou em Feitos, pelo. menos 
perante alguns desses Juizos, co!no .tambem q~e Soi assí
duo em frequenta!' as suas aud•enctas, e as 8esaô~ dos 
Jurados. • .· ·~· ·!'· 

Art. 36. Os Juizes 1\lunicipaes servirão Pel~ . tempo 
de quatro annos , findos os quaes. serão promovidos aos 
Lugares de Juizes de Direito, quahdo hajão vagas, re
conc.luzidos, ou passados para melhores Lugares, se tive
rem bem servido. 

Durante o quatrienuio somente deixarão os Lugares 
nos seguintes casos: 

I. f) Se fnrcrn nomeados J nizcs de Direito. 



( 46 ) 

2. o Se forem temot1dos para outro Luca r a requeri
mento seu. 
a.~ Se pedirem demissão' e o GovcnlO lh'a concedet· . 
.f. o Se forem privados do Lugar por Sentença. 

Art. 37. Os Presidentes da::; Províncias enviarão de 
seis em seis mezes á Secretaria d'Estado dos NeBocios da 
Justiça hmna informação circunstanciada ácer<:a da ma
neira por que ()S Juites nfunicipaes, de Orphãos, e J>ro
motores, que forem Bachareis Formados , servem os seus 
I .. ntpres , fazendo especificada menção de todas as quei- • 
xas, que contra elles _houverem recebido, quando funda-· 
menta3as, e do destino e solução, que tiverem tido. 

Art. 3S. · Os Juizes de Direito das Comarcas envia
r:lo nas mesmas epocas aos }>rcsiden tes das Pmvincias 
(os quaes, com as. observações que julgarem conveniente 
fazer, a transmittit·ão á Secretana d'Estado dos Ner,ocio~ 
da Justiça) hum a infoa"tnação circunsl.anciada c fundamen
tada ácerca da maneira, poa· que os sobreditos Juizes :Mu
nicipaes, de Orphãos, e Promotores, que forem Uacha
•·cis Formados, servem esses Lu{~arcs, para o que no jul
camento dos recursos, que lhes forem presentes, nos de 
crimes de responsabilidade, nas Sessões dos Jurados, e na1 
Coneições que fizerem para o fim indicado no Art. 119 da 
tei de 3 de Dezemha·o de 1841, tomarão as notas e lem
hranças , que forem precisns, munindo-se dos necessarios 
documentos. 

Art. 39. ~Q<ias as vezes que o Supremo Tribunal de 
.T ustiça , ou as Relaç5e'l tnandnrem formar culpa por cri
me de responsabilidade a algum Juiz l\lunicipal, de Orphãos; 
ou Promotor, Bacharel Formado, em virtude do Art. 157 
do Codigo do Pl'Ocesso, o participarão , pelo intennedio 
do seu Presidente ,: a.o Ministro c Secretario d'Eslado do3 
Negocios da Justiça.L . 

Art. 40.' As-infonnações, que se obtiverem pelos meios 
marcados- nos Arti~os. eate~e~entcs, servirão de base para 
a promoção dos Ja1zea ~lumc1paes, de Orphãos , e Pt·omo
lorcs aos Lugares .de-.Jtázes de Direito, e bem assim para 
a sua reconducção, e· melhoramento de Lur,ar. 

.. Art. 4!. Os Juizes_ 1\'lunicipaes, que forem Bacbaa·ei~ 
Formados, vencerão· ham ordenado (que não excederá a 
400~ réis) o qual será marcallo pelo Governo sobre 
informação dos Presidentes das }lrovincias. 

Art. <i2. Os Escrivúcs dos SuhddcG:1dos, c os lns
peclores de Qnarteirúo serão nomeados pelos Dd{'gados 
sobre proposta Jns Suhdclq~ados. 

No caso porêm l'IIIC(Ill~ (-;cgnndo o Attigo lU tloprc-
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llt'ntc Rcgúlainenlo) os Juizes de Paz julguem conveniente·. 
ter E~crivàcs separatlos, ou haja pessoa que queira servir 
esse Cnrgo separadamente, serão nomeados na t:onformitla
de do Artigo 14 do Codigo do Processo. 

Art. 43. J>ara estes Empregos serão escolhidos os 
que tiverem as qualidades declaradas nos Artigos 14 e 16 
tio Codir,o do Processo. 

Os lnspectores de Quarteirão não serão tira~os tlQ nu
mero dos Guardas Nacionacs ãclivos, senão rio caso,...em 
que nos Districtos não lJaj:lo outras pessoas idoneas para 
es~c <'argo. 

Art. 44. Scr~'lo conserYatlos os ditos Escrivães c Jus_,. 
pectores de Quarteirão em (JUanlo forctn <t-i confiança dos 
Snhdelee:ulos, e quando a desmcrcç:1o, set·üo por elles 
su~pcnsos e interinamente substituídos, até que a demis
súo seja ordenada pelos Delegados , a quem os mesmos 
Snl>dclegados rep1·esentarào a necessidade della.. . '· 

Art. 45. Qs Amanucnses das Secretarias da Policia 
nas I•rovinrias ser~to nomeados pelos respectivos Chefes c 
por clles dcspedi<los, quando conviet·. Os seus vencimen
tos serão marcados pelo Governo, soLre informação dos 
Pl'csidentes das J>rovincias , que ouvir:io os ditos Chefes. 

Art. 4~. Os Carcereiros c mais .Empresados das Ca ... 
llêas da Côrte, a das Capitaes das Províncias, serão da 
escolha e directa nomeação dos Chefes de: Policia. Os das 
Cadcas das Cidades c Villas elas Cotnatc:ts lambem serão 
nome:1dos por elles, pt·ccedcn<lo p~tt':m proposta dos Dele
Gados ' acompanhada ue circunstanciada iuforlliUFtO soLrc 
as qualidades c circunstancias dos propostos. Os Chefes 
de Policia poderão 1·ejeitar as propostas c mondar fazer 
outras. ' . 

Art. 47. Nas nomeaçl'1cs de qnc trata o Artico antece
dente , (em ir,uaes circuustancias de idoneidade) , serât> 
preferidos os que puderem votar nas Assemhléas Jlaro
chiaes aos que não tiverem esse direito; os casados aos 
fiolteiros; e os que já tiverem bem servido quaesquer or .. 
tidos de Justiçà aos que não apresentarem essa circuns-
tancia. . . ,: 

Art. 48. _ Os Carcereiros e mais Emprer,ades dns Ca
dêas da Côrtc, e das eapitaes das Provincias serüo de
mit.titlos por immedjata deliberação dos Chefes de Poli
cia, lor,o qne dcsmcrcçáo a sua confiauça. Os das outras 
t;adêas das Citladcs c Villas d<~s Comarras, quando des
merecerem a confiança dos Delegados respectivos, serão 
por estes suspensos c substituidos iuteriuau~ente pot· qual
lttter OfliciJl de Ju'ltiça , ou pes~oa ltabil • em quanto a 

2 



( .f8 ) 

demissão nüo {(>r orclcnada pelos. Clacfcs de Policia , a 
·quem os. mesmos Delegados rcprcscntarüo sohrc a neces
sidade della. 

Art. 49. Estas disposições nüo comprehcnJctn os Car
cercit·os, que até a publicaç:io deste Regulamento hou
verem sido notneados, na conformitlatle da Lei de 11 de 
Outubro de 1827, e do Decreto de 28 de Novembro lle 1833 
Artigo 1. 0 

• 

Art. 50. o~ vencin1Cntos dos Carcereiros serüo mar
cados pelo Governo, sobre informação (los Presidente~ 
tlas Provincias, que ouvirão os Chefes de Policia , e estes 
aos Delegados. 

Art 51. Os Officiaes de .T ustiça dos Termos scrüo 
nomeados e demittidos pelos Juizes Municipacs, na fórma 
dos Artigos 41 ~;e,,42 do Codigo do Processo, c servirão 
tambem perante os Juizes de Direito das Comarcas, quando 
estiverem no Termo, fazendo os sobreditos Juizes Mu
nicipaes a distr.ihuifão do seniço com igualdade (Art. 17 
deste Regulamen,\Q)..;. 

Art. 52. · ,Os.i Officiaes de J nstiça dos . Suhdelegado!J· 
(que tambem seFvirão perante os Juizes de Jlaz) serão 
nomeados c demitti(los por aquelles, na fúmm e com <> 
1·ecurso do Artigo 52 Jo Codir,o do }lrocesso , .fazendo os 
sobreditos Subdelegados a distrjbuição do serviço por ellcs 
eom iGualdade. 

Art. 53. O~ Chefes de Polit:ia, nas suas faltas c . 
impedimentos,. S9Jio substituídos por algum dos Desem
bargadores di~ .l}e)a@o, (se a houver no lugar) ou por al
gum dos Juizes de J.)ireito do Crime , que o GoYCrno na 
Côrtc , e os P.re&ideotes nas Províncias designarem para 
esse fim. •. , 

Se mio houver .Relação na Capital , se tamLcm não 
bouvet·, ou faJla~. J~iz de Direito do Crime, ou se por 
qualquet· motivp COJUier ao serviço , poderá ser chamado 
algum dos Ju4~-de, Direito d.o Crime Jas Comarcas mais 
proximas. 0 

•••• , ~~. ., 

E no caso de falta repentina, será substituído o Chefe 
de Policia pelo Juiz Municipal da Capital , que servirá so
mente em quanto qão se apresentar algum dos Juizes de 
Di,·eit_oo das C9marcas mais proximas , que houver sido 
chamado. Quando houver mais de hum Juiz 1\Iunicipal o 
Governo na Côtte e os Presidentes nas Províncias desir,na
J'ào aquel~e qtle, no QSO referido, devcr<i suhstituir o Che-
fe de Policia. . 

Art. 5 i. Na occasião, em que ~c lizcr a nomeação 
\los JJcle{{:Hlos e Subdclq~ados' scr;io ' rcb IIIC~II1a fúrm~ ~ 
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llomcados mais seis para servirem na falla e impedimento 
daquellcs, pela ordem em que csti\·ea·em c<f!locados os 
seus nomes uas listas. Estes Supplcntes dt>verno ter as 
qualidades reqneridas nos Artigos 26 c 27 do Jlresente 
Hcgulamcnto. 

Art. 55. Os Juizes 1\lunicipaes, quando passarem n 
exercer as funcções de Juiz tlc Direito na lJomarca, ou 
de Chefe de Policia, nos termos do Artigo 53 deste Regu
Luuen~ , ou quando tiverem algum legitimo impedimen
to , ou forem--suspeitos , serüo substituídos pelos seus Sntf
plcutes, na fúrma do Artigo 19 da Lei de 3 de Dezem-
1H·o de 1841. _ 

Nos lugares, onde houver mais de hum Juiz Mu
nicipal , por vií·tude do A r ligo 20 da mesma Lei , no
mcar-se-ha para cada lmm os seus Supplentcs, na fórma 
do Artigo 1 U citado. 

Art. 56 Os Juizes de Paz col)tinuão a set•• substi
tuídos na fórma das Leis e ordens em vigor. 

Art. [>7. Os Cidadãos nomeados Supplente!! dos Juizes 
1\lunidpacs, tamlJcm o podem ser dos Delegados. 

CAillTULO IV. 

Das attribtÚfÕCs dos Empregados de Policia . .. 
SEC(]ÃO I. 

Das attribu(cões do Chefe de Policia. 

Art. 58. Aos Cbefes de Policia na Côrtc c em toda 
a l)rovinda, a que pertencerem, competem as seguintes 
attriLuições policiaes: 

1. o rromar conhecimento das pessoas' que de novo vie
rem habitat· no seu Distl'icto , sendo desconhecidas , ou 
suspeitas, e conceder, na fórrna da Secção t.• do Ca
pitu!o 5. o deste Regulamento , passaportes ás pessoas , 
que lh'o requererem. 
, 2. o Obrigar a assignat· termo de bem vh-er aos va
dios , mendigos , bebados por habito , prostitutas·, que 
perturbão o socego publico; e aos turbulentos, qne por 
palavras ou a_cçõcs offendem os bons costumes, a tran
quillidade publica, e a paz das famílias. 

3.0 Ohrigat· a assignar termo de segurança aos legal
mente suspeitos da pretcnçào de commetter algum cri
me, podendo comminar neste caso, assim como aos com
ptchcmlidos no § anlcccJente, multa até 30r/'b000 rs. ~ 
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pntao al.Í 30 dtt..:'~~" e ~· mezet de' Casa de Correcçào, 
011 Otli~jnas pub~.~ ~ · ; . --

, 4.~: Procedea· a auto de Corpo de dclicto. 
, f). o ..• ·~ .. Pa·ender os culpados , ou o . sejiio no seu , ou em 

<Jualquer outro Juizo. 
6. 0 Jul{~ill' as conlraven~õcs ás Posturas das Canwras 

l\Juuicipaes, c os crimes, a que não esteja imposta pc
ua maior C[UC multa até 100~000, prisão , degredo ou 
desterro até seis mezcs, com multa correspondente á me
tatle desse tempo, ou sem clla , e 3 mezes de Casa de 
Corrccção , ou Ollici.nas publicas, onde as houver. 

7. o . Exercer-as attribuiç()es , que acerca das Soriedad-es 
secretas, e ajuntamentos illicitos competiào' aos Juizes de 
Jlaz. 

8.0 Vir,iar e providenciar, na fórma . das Leis,· sohrc 
tudo ~ que pertencer á prevenção-dos delictos, e tnanu
tcnção ,la segurança e lranquillídade pub1ica. 

U. • Examinar se as Camaras l\lunicipacs tem provi
denciado sobre os objcclos de policia , que por Lei se 
nd1no a seu c<tr(jO, representando-lhes com civilidade _sobre 
a5 medidas que entend.frem convenientes, para que se con
vcrtão em l)osturas , e usandQ do recurso do Artigo 7:l 
da Lei do 1. o de Outubro de 1828, quando não forem 
aUcnJidos. 

10. luspcccionar os .Thealros e espcctaculos publicos, 
tiscalisando a execução dos seus a:especti vos Regimentos , 
•~ podendo delegar est~ inspecção, ao "·c_aso de impossibi
lidade de a exercer por si mesmos, na fôrma dos respe
ctivos Hegulamentos, ás Autoridades judiciarias, ou ad
minislrativas dos lugares. 

11. lnspeecionar, na fónua dos Regulamentos , as pri.-
s(,es tla Província. -

12. Conceder Mandados lle busca, na fórma da J.ei. 
la. 1\emelter, quando julgarem conveniente' todos os 

dados , provas , c esda1-ccimentos , que houverem obtido 
sobre lmm delicto, com ~lluna exposição do caso e de 
suas circunslancias , aos Juizes competentes, a Hm de for
marem a culpa. 

14. V d:u em que os seus Delegados, Subdelegados , 
e Subalternos, CUI!lprão os seus Regimentos, c desempe
nhem os seus deveres, no que tot·a á Policia. 

15. nar-lhes as instrucçõcs, que forem neccssa•·ias, 

1
1;11 a melhor desempenho das attribuiçõcs policiaes, que 
IH's fore111 Ínt:UJuhidas. 

lfi. Orga11Í:.ilr a e;LatislÍLa uüuiual da l'tuvinliG, c a 
·h _\ftwiril'i~J th c~Jllç, 
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17. Oq~auisar, por meio dos seus DeleGados, Subde
ler,ados, .1 uizes de l)az e Parochos , o arrolamento da popu
lação da Província. 

18. J<'a1.er ao Ministro da Justiça, c aos Jlresideulcs das 
Jlrovincias as devidas participações, na fómm prescripta 
no Capitulo 6. o das disposiçf,es policiaes deste Rer,ulamenlo. 

19. Nomear os Carcereiros, e demittil-os, quando lhes 
não mereçao confiança. 

Art. 59. Os Cl1efes de Policia exercerão por si mes
mos e iuuncdiatamentc as attribuições menciona<las nos §§ 
1. 0

, 2. 0
, 3.o, 4.o, 5. 0

, 6. 0
, 7. 0

, 11 e 12 do Artigo antece
dente, dentro do Termo da Capital , em que residirem, 
e nos outros , somente quando uelles se acharem , ou por 
iutermedio dos seus Delegados ou Subdelegados. 

Art. 60. O Governo, ou os Presidentes nas Proviu
das poderão ordenar que os -c11efes de Jlolicia se passem 
temporariamente para hum ou outro TerlllO, ou Comarca 
da Província, C]Uando seja abi necessaria a sua presença, 
ou porque a segurança e tranquillidaJe publira se ac!Jc 
gravemente compromettiJa; ou porque se tenl1a alli com
metlido algum ' ou aluuns crimes. de tal wavitlade' c 
revestidos de cit cunslancias taes, que requeirão h uma iu
vestir,ação mais escrupulosa, activa, imparcial e intelligeutc; 
ou tinalmente porque se achem. involvidas nos aconteci
mentos, que occorrerem, pessoas., cujo poderio e prepo
lencia tollta a marcha regular e livre das Justiças do lunar. 
. Art. 61. A remessa, de que trata o ~ 13 do Arti
{~o 58, poderá ter lu{~ar nos casos <.los §~ 1. o, 2. o, 3. o, 
4. 0

, 5. 0
7 6.o, 7. 0 e 12 do mesmo Arlif~O, todas as vezes que 

esses casos se não apresentem revestitlos de circuustancias 
extmordinarias e taes, que reclamem a altenção particu
lar c o conhecimento do Chefe Je Polina, e o emprego 
de meios mais amplos, que tenha <l sua disposição. A ex
posição de que trata o referido § 13 deverú conter aquel
las inslrucç(>es, que o 1ncsmo Chefe julgar conveniente dar, 
a indicação das testemLLnhas que souberem do facto, c 
de todos os indicios, C]UC se houverem des.coberlo, c ser 
acotnpanhada dos requerimentos, queixas, ou denuncias, 
que houverem. · 

SECÇÃO 11. 

Das attrilmirtlc.r policiacs dus Dcügadus c .Subdclr·gaduJ·, 

Art. 62. Aos Ddq~ados dos Cltefcs de Policia , no~ 
~eu•;. respectivos Districtos, compelem : 
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l. o_ As altt~buifÕCS comprdaemlidas nos ~§ l. a, 2.", :t ", 
4. 0

, 5. 0
, 6. 0

, 7. 0
, 8.", .9. 0

, 10, 11, 12, 13, 11 C 15 do 
Artigo 58 do presente Regubmcuto. 

2. • Nomear os EscriYàes dos SulJdder,ados, c os lns
pectores de Quartcirào, sobre proposta <los mesmos t'uh
delegados. 

3. • As attriLuiç<,cs policiacs, que pcrlcnci:ío aos Juizes 
Je Jlaz até a data ua Lei de 3 de lJczcudli'O de 1841. 

Art. G3. Aos SulJdelegados nos seus Districtos com
petem : 

1. 0 As attrihnições comprehcmlidas uos §§ t.o, 2.", 3." 1 
4.0

, 5.", G. 0
, 7.", 8. 0

, 11 c 12 do Artigo 58 do presente 
Hq~ulamcuto. 

2., Propot· aos Delegados os Cidadãos , que devcr;\o 
ser nomeados seus Escrivücs, c lnspectores de Qu:uleÍrúo. 

3." ])iviLlir o Sel\ Uistrieto em Quartciri"leS, nmleudo 
<::ala hum , pelo menos, 25 casas lwbiudas. 

4. o As attrihuições policiacs, que pertemi;io aos .Tu izcs 
de Paz até a data da Lei de 3 de lh.:zcu!lno de Hi11. 

• S EU).O I[[ • 

Das allrilmir{Jcs policiacs dos ]ui:cs ;1luniu;nacs. 

Art. 64. Aos Juizes Municipacs, como Ant.ot idades 
policiaes , competem as mesmas attribuiçôcs , f}UC per
teucem aos Delegados, except.uadas as qnc vem especi:
Jicadas nos~§ 9.", 10, 13, 14 c 15 do ArtiGo 58 do pre
sente Ucculamento. 

SEcc;Io 1\'. 

Das attribuirõcs polidacs dos ]lli:cs de Pa:. 

Art. 65. As att•·ihuiç<,cs policiacs dos Juizes de Pal 
<.:onsistem : 

1. • Em fazer pôr em custollia o bcbatlo , durantt~ a 
l1ebcdicc. 

2. o Em evitar as rixas, procuratHlo conciliar as pat tcs. 
3.0 Em fazer que nüo haja ,·adios, nem mcndi!JOS, 

obrir,ando-os a viver de honesto tr::tballlo. 
1. 0 .Em corrigtt' os bchados, por vicio , turbulentos , 

c meretrizes escandalosas , (jll(~ pcrturl>fw o socq;o pu
hlico, obrigando-os a assi:;uar lcrllliJ dl~ hetll viYcr, <·om 
comHJÍua~·;w de pena, c rigi;uuJu o ::cu p: urL·tluucuto u!
tct i o r. 
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f'•. o Em fazer destruir o.; quilombos , e proviJcnciar 
para que se não formem. 

6. 0 Em fazer corpos tJc dclicto. 
7. o Em ter h uma relaç:to <los criminosos para os fazer 

prender. 
R. 0 Em :wisar os Juizes de Pa1. dos outros Districtos, 

o~ Chefes tlc l 1olicia , Hclcgados c Subdelegados, ácerc~ 
dos criminosos que soooerclll ' (jll..! existem nos seus J>is
tl iclos. 

Das allrilmirvcs do.r lnspectorcs de Quartei!'l"io. 

Art. GG. Competem ilos Tnspcctorcs de Quarteirão as 
~cguintcs altrihuiçües, nos seus Quarteirí)es: 

1." Vigiar sobre a prcvcnçii.o dos crimes, admoestando 
aos comprehcn<lidos no Artir,o 12 § 2.0 do Codir,o do Pro
t't~sso , para tpw se corr ij:i.o ; c 'I u:mdo o llúo faç:io , da r 
disso parte rircun~;Lauciada aos SubdeleGados, ou aos Juizes 
de Paz rcspcclívos. 

2." Fazer prelltler os criminosos em flagrante Jeliclo, 
os pronunciados uão allançados , c os condemnados · a 
prisfto. 

3." Observar· c guardar· as or<lens e imtrucç<les, que 
lhes forem dadas pelos Snbdclqpdos c Juizes c.1c Paz para 
o bom dcscl\lpcuho destas suas ohrir,açõcs. 

(Jnantlo as ordens c instrucções dos SuhclelegaJos c 
.f uizes de Vaz forem oppostas em. ma teria soLrc a f)lllll 

a sua autoridade he cuuwlativa, deverão recorrer ao Ue
lq~ado , c observar o que este decidir. 

/).t }Irma por rJ"C se ha c/c proccr/cr no.t d~!Jercnfr,.r ncfo.r r/a 
compctcncia da l'olicia. 

SEn_;\.o I. 

JJo.r Po.ua;:nr!c.r dentro do lmprrio, das Lrgitimnr<Í('J, r: 
Titulas de residcnrin. 

DOS P.\SSAPORTES. 

Art. H7. Os Cid:ulüos Brasileiros podcriio VIaJar dttn
lro do llllpcrio st~m passaporte: mas nc~sc caso lic:lo su .. 



jeitos ;Ís inc.~a_çócs' tios SulnldeeGtlos , os qu:1es poderão 
proceder nccrt~a tl'el1es, na fúnna elos Arligos 11 fJ, 116, 
117 , c da primei ta parte do Artigo 11 S do Codir,o do 
Processo Criminal, qu:mdo forem suspeitos. 

Art. ü8. Não se cxit~id passaporte , ucm se em}Ja
raçará por modo algum o trnusito : 

1. o Quando o viajante , livre, ou c~cravo for couhe 
c ido por algnma das A ntoritbdes do luuar. 

2. 0 Quando duas pessoas de conceito do mesmo lu
r,m· o couhccereni e abonarem. 

3. o Para o transito habitual e frcctnentc de l:nmas Fa
zendas para outras , c d'cstas para as Jlovo:-~çl1cs , c de 
lmmas Povoaçl'les para outras , <{HC mautculwo relações 
freqncntcs. 

Art. 69. Aos Emprrr,ndos Puhlicos, f1Uam1o ,-iajarem 
no excrnc1o das obrigaçi'Jes do seu Emprq~o , ou l'ar:t o 
ir exercer, sefvirão de passnportc os seus Titulos ou Di
plomas, que serão obrig:ulos a apresentar, qn:JnJo lhes 
forem exiGidos. 

Art. '/0. Os escnwos, c i\fricanos livres, ou li!Jcr
tos, ainda que vão em colllp:Jnhia de seus Se11horcs , ou 
Amos , são ohrig:ulos a aprescnl<n· pnss::1pollc, s:th·os os 
1·asos do Artigo G8. 

Art. 71. Os Estrangeiros 11ÜO poderão viaj;11· sem pns ... 
saportc , cxceptuüo-se : 

1. 0 Os que fol'em empregados no Serviço publico do 
Tmperio, aos quaes bastarão os Títulos ou Hipl(lmas rcs
pccl i vos , na fórmn do ;\ rtir.o GD. 

2." Os Agentes Diplonwlicos e ConsularC's tbs Nnçi1C~ 
Estrangeiras, e os indivíduos que forelll addidos ;ís LcA 
gnçi>cs c Consulados , em quauto seguirem para o seu 
.te~tino. Se depois de estatTm residindo 11a Côrte, on em 
qur.lqucr Cidade ou Yilla do Jmpcrio, 110 dC'scmpcnho dos 
~ens deveres , pretenderem viaj::1r dentro do Jmperio, lhes 
~et·á preciso o passaporte, o qual l11cs ser;\ dado na Côrlc 
pelo 1\Jiuislro c ~lccretario •le Estr.do dos Negocios Eslran
geiros , c nas Províncias pelos Prcsi•len1es. 

3." Os que fizerem parte da tripolaç:io Jc qn:llquer 
Navio. 

Os que entrarem por escala em nlgnm porto de mat· 
COtn }1flSSUJlOI'tC estrangeiro , se SC llÚO demorarem lllaÍS 

de lmm HH'Z , poderão sal1ir com o 111esmo passnporte, 
com tanto que tenha o Yisto tia Autoridade policial com
petente. 

Arl. 72. Niio. se COIIC('ilcr;Í pa:;s,1pottc a CidntLio Br:t" 
·;ilt·iro p~ua porto t·~-ttan:;cirn ~ oll a K'lr:tngl'iro , ainda 
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GUe S'Cja de huma para ontra I)rovincia do lmpcrio , sem 
que sua sahida ~ja primeiramente annunciada nos Jor
uaes }"lor trcs dins ao menos. Onde m\o l\.ouverem Jor
:r.acs, os annuncios se aflixar:\o na porta da Freguezia, c 
nos lugares mais publicos. Só no caso de necessidade ur
gente e especilicaua se dispensará esta formalída,lc aos qne 
l'rcstarcm liança idonca. O fiador se rcsponsabilisará neste 
<·aso pelas •lividas do 1fianç.ado , c se sujeitará á pena de 
multa att! 200~000 d~is, no caso 1le se mostrar que o 
afiançado procurou esse meio para evadir c1ualqucr res
ponsabili·dadc. 

Art. 73. Para se concctlcr passaporte a lmm Estran· 
r,ciro he sempre necessaria a apresentação de seu Titulo 
de rcsi.lencia. Esta aprcscntaçáo bc sullicicnle para :t con
ccss:io de passéiporte, indcpendeutcmente das formalidades· 
mnrcadas no Artigo antccedcule , se a viagem for dentro 
da mesma Provi11cia. 

Art. 71. O pra:r.o p:Ha a valitla,1e de qualquer pas
S.1porte núo po1lerú ser maior que o de qLwtro mezcs. 

Art. 7;). Se antes de chcwu· ao ponto de se~• destino 
ti\·er o indiritluo que seguir por mar, uecessidade de viaj;w 
por terra , o passaporte devcr<Í. ser apresentado ás .1\uto
ridadcs policiacs dos lugares , pelos quacs passar, huma 
Ycz que nelles se demore mais de tres Jias. Com o Visto 
(lcstas Autoridades continuará a ter vigor o mesmo passa
porte por outro prazo , ir,ual ao prillleiro marcado. 

Att. iG. Nos portos de uwt·, o Visto ela Autoridade 
policial respectiva he i11dispcnsavd para a validade do pas
sapo•·te obtido ct,u outro lugar. Exceptua-sc o caso em 
que o viajante sq~ue viagem no mcstuo Navio em que en
trou , demorando-se este no porto menos de trcs dias. 

Art. 77. Sáo competentes na Côrle e nas Capitacs 
das Províncias para conceder passaportes os Ministros e 
Secretarias d'Estado, pela maneira até· agora praticàda, 
os P1·esidentes Jas Províncias , e os Chefes de Policia. 
Fóra de:'isas Capitaes , sào competentes os Delegados; e 
nas Cidades , ,. illas , ou Freguezias , em que não resi
direm Delegados, pouer~o os Subdelegados concedel-os, 
ainda mesmo a Estrangeiros; porêm os que forem dados 
pelos ditos Subdelegados somente terão vigor dentro da 
l1 rovincía. 

Art. 78. Os passaportes expedidos pelos Chefes de 
Policia , Delegado<; e Subddegados o serão segundo o IHo
delo u. 0 1 e por elles se extgirãu os emolumentos mar
eados no Artigo 120 do Cod1go do Processo Criminal. 

Art. 7U. Nínguem poderá saltir para füra do lmpc-
3 
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1Ío sem passaporte, á excepção àas pcs~oas que fizerem 
P!'rte das guarnições c tripolações dos Navios de guerra 
Nacionaes ou hstranr,ciros. 

Art. 80. Aquelles que tentarem sahit• para fóra d(} 
lmperio sem passaporte, e os Commandanlcs ou :Mestres 
de Navios que sem elles os adtllillirem, 011 ocrultarem, 
incorrerão nas penas de multa de 20 a lOO:LJ')OOO réis, 
que poderá ser ncompanltada de pris~to até quinze dia!!, 
se houverem circunslancias am~ra\·antcs. J~sta pena püàe 
ser imposta pelas Autoridades policiacs do lugar da sahi
da, trajecto , ou entrada. A falta do Visto , nos casos 
em que elle dcre ter lugar, será punida com a multa de 
10 a 50~000 réis , ou prisão de trcs a oito dias. 

Art. SL Os Cidadãos Brasileiros, que vierem de por
tos Estrangeiros sem passaporte, poderão livremente de
sembarcat·, com tanto que declarem logo á Visita o rno
tivo porque vierão sem elle , ratificando a declaração nos 
primeiros tres dias perante o Chefe de Jlo1ic)a , e, quando 
este não resida no lugar, perante o Delegado. Se por 
eircunstancias, que occorrão , se tornarem suspeitos , po
derá n Policia exigir que se lhe apresentem , dentro de em
tos pra1.os nunca meno~;es de hum mcz. Esta inspccç;1o, 
porêm , nunca se estenderá nlêm de hum nnno. 

Art. 82. Quando alsum Estranr,eiro, vindo Je por
to Estrangeiro , entrar no Imperio sem passaporte , de
verá a Visita impedir-lhe o desembarque, c dar parte ao 
Chefe de Policia, e quando este não resida no lugar, ao 
Deler,ndo , que procederá com a maior urgencia a inter
rogai-o. Se achar materia para suspeitar que seja malfei
tor, deverá obrigar o Navio a recxportal-o, dando conta 
disso ao Ministerio da Justiça na Côrte , c nas Províncias 
aos Presidentes. 

Art. 83. Se não achar matcria para suspeita , deverá 
perniittir o desembarque , mas nos Titulos de 1·esidencia 
haverá attenção a essa circunstancia' qnando ti rcr de mar~ 
~ar os pm:cos da apresentação. Em todo o caso deverá 
solicitar da respectiva Secretaria de Estado ou dos Pre~ 
-sidentes nas Provindas, a expedição das convenientes par
ticipações ao Consulado do lmperio no ponto d'onde bou
•er vindo o Estrangeiro , declarando seu nome, signaes, 
~ircunstancias, e Navio que o trouxe, a fim de que pro
ceda ás necessarias indagações. 

Art. 84. O resultado dessas investigaçf>es deve ser 
communicado pelo dito Consulado ao Ministro Nl aos l1re
sidentes , que as houverem exigido, u fim de orilcn~rtm 
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a prompta sabida do Estrangeiro , ie assl'm ., exigir a. 
natureza das informa,ões. · 

Art. 85. Os Commandantes e Mestres das Embarca
ções mercantes, ou de outra qualquer classe, á excepçãtt 
8omeute das de guerra , declararão, em relação por ellc; 
assignada , a hortlo , no porto em que enta·arem , o nu
mero , nomes , empregos , occupaçõcs e naturalidade dos; 
pa:.s:Jgciros , que trouxc·rem com passaporte , ou sem elle , 
ou de quaesqucr pessoas , que tüo pcrtençáo á matricullt 
tlc suas Embarcações , e não consentirão que algum dos 
mesmos passageiros, on outra qual<JUcr pessoa desembar
quem sem ordem da Visita da J>olicia , sob pena de sc
n.:m multados de trinta a cem mil réis pot· ca~a pessoa. 

Art. 86. Os Presidentes das Jlrovincias que confina
I-em com J>aizcs Estrangeiros , devcrüo organisar e sujei
tar ú approvaç~'io do Governo 03 Hcr,ulamel1tos especiaes, 
que convierem sobre passaportes, tendo muito em vista as 
circunstancias peculiares das localidades. 

Art. 87. Quando em algllllla l1 rovincia, Comarca, 
ou Termo, for por qualquer maneira cravementc compro
lllcttiJa a ser,uranp e tranquillidade publica, ou se tive
rem commctlido muitos c grave~ crirncs, ou finalmente 
(1uamlo se achar infestada de r,rande numero de saltea
dores e facinorosos , poderá o Governo ordenar qnc terir
porariamcnte não se pcnnitt:~ o transito em toda a Pro
,·incia , ott em parte tlclla a pessoa alr,uma sem passa
porte, sob vena de ser preso todo aquelle desconhecido , 
que o não trouxer, c remcttido á Autoridade competente 
11ara proceder ás ncce~sarias averiguaçi">es. 

Art. 88. Em caso de urgencia poderá esta me(litltt 
ser tomada provisoriamente pelo l 1 residente t1a Jlrovinci~, 
•1uc a sujcit1d. á approvaçào do Governo. 

Art. H9. A mesma mediJa ser:i annunciada com a pos
sível antccedencia, c cxecutaJa por modo tal, que por 
ella não vcnhão a sofl'rcr aquelles indivi!luos , que vierem 
de lugares onde não puJesse ainda ser conhecida. 

Art. 90. A' expedição Je passaporte a pessoa Nacio~ 
nal ou Estrangeira, que não for notoriamente conhecida 
e acreditada , precederá a sua legitimação, feita perante 
a Autoridade policial, a qoal, depois de toJas as ave
riguações nccéssarias, lhe mandará dar hum Titulo , n:\ 
fórma do 1\lodclo N ,0 2. 

DAS LEGlTlMAÇÕES. 

Art. Y 1. Pnra concessão da lcr,itimaçio, a~ A utorirlat. 
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tles- policiaes ·protederão do mesmo modo, c com as mes
mas cautelas exigidas nos Artigos precedentes para a \:Oil

(Cssão de passaporte. 
Art. 92. As ler,itimaçõcs serão expctlitbs segundo o 

1\'lodclo N. o 2. O prr~zo marcado para a sua dnra~·áo u<io 
excederá o de oito dias. 

Art. 93. As ll~f;itimações, alêm dos lllil c seiscentos 
1·éis, que se recolhem ao Thesouro, pau;uão oitocentos 
réis de emolumentos para os Empregados, que as expe
direm. 

DOS TITULOS BE RESIDH~CIA. 

Art. 91. Os Estrangeiros , que entrarem no Brasil, 
deverão apresentar-se nos primeiros tres dias ao Chefe de 
Jlolicia, se residir no lugar, se não ao Delegado , c, fi
nalmente , se não houver Delegado no lugat· , ao Subde
legado, para obterem Titulo de residencia, exceptuão-se: 

1. o Os Agentes Uiplomaticos c Consulares das Nações 
Estranceiras, e es individuas qnc furem addidos ús Lc
caçõcs e Consulados. 

2. 0 Os que pertencerem á tripolaç;i.o de qnalc1uer Na
vio , c nclle residirem. 

3. 0 Os empregados no scniço Nacional, Civil, ou 1\'Ji
litm•, em quanto nelle penJw.necerenl. 

Art. 9[l. J>ara obter o Titulo de residcncia o Estran
r,eiro deve declarar seu nome, sobrenome , naturalidade, 
idade, estado, profissáo , fim para que veio, quando , c 
a sua residencia. 

Art. 96. Estas declaraçl1es ser:io lançrulas , sq~undo 
o Modelo N .0 3, em livro pnra esse fim destinado, guar
da.do na Secretaria da Poliria , onde a lwu ver, ou no 
Cartorio do Escriváo, que em tal csnipturaçúo servir 
perante o Delegado, ou t;uLdclegatlo. A dedaraçáo será 
assiBnada pelo I~strangeiro, ou por lwllla tcstcnnmlta a 
seu rogo, quando o n;IO sail1a , ou possa Lli'.er. 

Art. 97. Jluma certid;io desse tenuo, senundo o 
:Modelo N. o 4 será na mesma occnsi;io entregue ao Es
trangeiro para lhe servir de Titulo de rcsidcncia. Nos 
portos em que houver Visita de I>olicia , esta deverá en
tl'egar aos Estranueiros, que chegarem , hum carUio , sc
gumlo o lU odeio N. o 5. 

·Art. 98. O Estrangeiro, que não tirar o Titulo de 
residencia no tempo marcado, scr;Í lllUltado pela primeira 
vez na quantia de dez ~ cem lllil n~is, e se dentro 
de oito di:ts depois de notificado niio o tirnr, a multa 
po(h;rÚ :-;cr clcr;lda até duzentos mil lt:i·:, c ~\CC'lllp:.!tdtada 



tlc trcs á trinta dias ele prisão. Se oito dias depois de 
cumprir esta pena ainda insistir em n;i.o tirar o Titulo, 
continuarão a ser-lhe impostas as Illcsnws penas pela rein
cidcucia , devendo a Autoridade policial dar p~utc do oc
con ido á Seuelaria cl'Estado dos N er,ocios da Justiça na 
Côrte, e J>rovincia do Hio de Janeiro, c nas outras ao 
Presidente, para que possa ser expulso do Imperio, se 
assim se julgar conveniente. 

Art. 99. Aquelle que n;l.o reformar o Titulo nos pra
zos n'clle marcados , inrorrerú na quarta parte destas penas. 
A falta de COllltntHlicaçiio da mudança de resid(~ncia , ou 
}H"ofissúo, sujeita á lllulta de cinco ú ,·inte mil réis, que 
se ir:í duplicando nas reincidencias até duzentos mil n'~is. 

Art. 100. O prazo marcado no Titulo de residencia 
para sua duraç:i.o , não poderá ser menor que o de hum 
mcz , nem maior que o de hum a1mo, c na desit~naçào 
desse prazo a Autori(hdc policial regnbr-se-1Ja pelas cir
nmstancias do individuo , sua resideuria, c f.prnutias de 
moralidade e hom procedimento que ofl"crecer. 

Art. 101. O Estran~eiro, que tiver residido dois annos 
consecutivos na mesma Cidade on Yilla, ou quatro annos 
no lmpcrio , sem soffrcr Processo , ou dar moti,·os, qt.te 
o tornem suspeito , ter<i lnuu Titulo sem prazo para re
forma, ficando unicamente obri~ado a comlllunicar as 
mudanças de rcsidencia , quando tiverem lunar para fúra 
do 1\lunicipio. 

Art. 102. Todos os Estrangeiros rcsitlcntes no Im
))erio ao tempo da execuç:i.o deste Hcgnlamcnto , ou que 
forem casados com mulher Brasileira, scr:lo considerados 
como residentes no Imperio por mais de quatm annos. 

Art. 10~~. Para obtct· o Titulo de resiuencia, deve 
o Estrangeiro apresentar o passaporte com que cnl rou no 
lmpcrio , ou :-~quelle com que veio (le lmm ponto d'dle 
para outro, ou aliás hum attestado (1o rcspec\ ivo Accnte 
Diplomatico , ou Consular , ahonamlo seu comportamen
to, ou finalmente lltlma íiauça de pessoa idouca. 

Art. 104. Aquelle qnc nüo puder satisfazer a nenhum 
destes requisitos, deverá ser obrigado a apresentar-se ú 
Policia em prazos mais curtos , uào ex'cedeudo a llllma vez 
por semana. 

Art. 105. Os Estrangeiros residentes no Imperio ao 
tempo da cxecuç:l.o deste Her,ulamento , ou que forem ca
sados com mulher Brasileira ~ não serão olJrigaJos para 
obter o Titulo a apresentar documento algulll. Quando, 
porêm , a Autoridade po1icial duvide de suas ded11rações, 
poderei exigir attcslado de pessoa couh€Xída, qne coot-
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tHovc a ''eraciLiaJe de qualctucr das duas t.~·potlJescs ;u:i
ma referidas. 

Art. lOG. FinLio o prazo marcado no Titulo , den!r:Í 
ser elle apresentado á A utoridadc policial competente , que 
ou dará novo, ou 110 mesmo ampliarú o prazo. 

Art. 107. lt~nal apresentaç;io tcd luGar , quando o 
EstranGeiro mudar de residcuria , para ser a mudança 
notada uo Titulo c lirro rcspecti,·o. 

Art. lOS. O Titulo de rcsidcncia tlcvc, dentro tlc 
trcs dias, ser apresentado ao luspector do Qu::utei1 ;io , 
em que fm· residir o EstranGeiro, para ll!e pt~t· o Visto. 
A falla desta aprcsentaç:to sed puuida com a multa de 
hum á dez mil réis. 

Art. 109. Quando o Estrall{~eiro, que tiver obtido 
o Titulo de residencia , saltir para fóra do Districto da 
jurisdicç:io de quem lh'o conccdco, p:na mud:u· de do-
11licilio , tlcverú apresentar <Í. Aulotidacle policial des~:e ou
tro lugar o Titulo obtido (no qual estará avea bada a com
municaçào de muclanr:a). A' vista deste Titulo, ~ctu lllai:; 
formalidaJcs, lhe ser;Í expedido outm. 

Art. llO. Os Títulos de rcúdeucia serito e.xpcdillos 
gratuitamente, e tiüo se podctú exigir quantia aiGUllla a 
titulo de apt-c!;c:ltaçúo, fiança, ou f1ualc1ucr outro pn:
texto. 

sn:çio 11. 

lJos Termos de bem VÚ'CI' c d~ scguran;a. 

Art. 111. Os Chefes de Policia , Delegados , Sulnlc
lcgados c J uizcs de Paz, aos quacs coustar que e.xist.em 
uos seus Districtos, ou a <JUClll forem apresentados <ll
cuns vadios, c memliaos, nos termos dos ArLigos ~U5 e 
29() do Codino Criminal, l>ehados por habito ; prostitu
tas que perturbem o socego publico; turbulentos que por 
palavras c acções ofl'endào os bons costumes, a tralHJUil
Jidade publica, e a paz das famílias, procederüo imme
diatamenlc na conformidade do disposto nos Artigos 121, 
122 , 123 c 121 do Codigo do Processo Criminal , ohri
nando-os a assiguat• termo de Lem viver' c COIIllllillan
do-Jhcs pena , para o caso em ljUe o quebrem. E tendo 
Iwticia, por qualquer maneira , de que o termo foi quc
lJt·a<lo' procederào senundo o que se acha disposto nos 
Artigos 20G' 207 ' 208' 209 c 2 r o do mesmo CoJigo ' 
a fim de que possáo ser impostas aos transgressores as 
penas marcadas nos Artigo·; 12 § :3.", 121 c 122 do j:t 
citado CoLligo. 
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Art. 112. Quando alr,uma pessoa tiver justa razão 
para temer que outra tenta hum crime contra clla , o 
fará saber por meio de petiçúo ao Chefe de Policia , De
lt•gado, Suhdeler,ado, ou Juiz Municipal, e qualquer delles 
a allendcr;Í, proccllemlo ium!cdiatalllenlc 110s termos dos 
Artigos 124, 12ü, 127, 128, 120 c 130 do Codir,o do 
Processo Crimiual. 

Art. 113. Se for apresentado ao Chefe de Policia, 
Dcleg:-ulo, ou Suhdelcgadl,, por Alcaide , Official de Jus
tiça, Pedestre, ou qualquer Cidadúo, hum individuo en
contrado junto ao lugar, em que se acaba de ver
pctrar hum delido , tratando de escollllcr-se, Íllr,ir, ou 
dando qualquer outro indicio desta nalttreza , ou com 
anuas, instrumentos, papeis, ou outras coisJs, que fa
çáo presumir t·omplicidatle, ou que tenta algum crime, 
ou que pareçúo fmtadas, a Autoritlade policial proce
dcr<Í d.1 mes111a fúrma , sujeitando-o a termo de ser,u
rança até justificar-se. 

SECÇKO III. 

Da pri.fão do.r cu!Jwdos e das lm.rcru. 

Art. 114. Os Chefes de Policia , Delcgatlos , SuLde
lcr,ados, e Juizes de Paz , poderão, estando presentes, fa
zer prender por ordens vocacs os que forem encontrados 
a conunetter crimes, ou forem fugimlo , pcrsq;uidos pelo 
clamol' pulJlico (Artigo 131 do Codigo do Jlrocesso Cri
minal). l<'úra <lestes casos só poderão mandar prender por 
ortlem escripta , passada n:'l conformidade do Artir,o 17ü 
do dito Codigo. 

Art. 115. Os Alcaides, e Ofliciaes de Justiça encar
regados de executar o lVIandado de prisão, observarão ri
~~orosamente nas diligencias as disposiçi)es dos Artigos 179, 
180, 181 , 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188 do 
Codigo Processo Criminal, sob pena de soffrerem 15 n 
4:5 dias de prisão, quando em contrario procederem , alêm 
de outras penas, em que possão ter incorrido. Aquella 
lhes será imposta pelo Chefe de Policia., Delegado, Sub
delegado, ou Juiz MunicipaL 

Art. 116. Os Mandados de prisão são exequiveis na 
fúrma do Art. 177 do Codigo do Processo Criminal, den
tro do Districto da jurisdicção da Autoridade, que os hou
ver expedido. 

Art. 117. No caso, porêm, em que huma Autori
tbtle }Wlicial , ou qualquer Oflicial rle J nstiça, municio do 
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col)lpctcntc MandaJo , ''a em scr,uimenlo de ohjectos fur· 
tados, ou de alcum réo , e este se passe á Districto alheio, 
poded entrar nellc, e nclle cfl'ccluar a dilir,encia , pre
venindo antes .as Autoridades co111petentes do lunar, as 
(ptacs lhes prestarlio o auxilio pt·cci"o, seudo legal a re
qnisiç{w. E se ess:1. co!ltllltlltic;u,~:io prcYia puder trazer 
demcn a ineOtllp:üivcl Cllll\ o b()m exilo da l1iligcncia, po
derú sor feita depois c iutmcdialautcutc flllC se verificar 
a JIH'.';IIla flili;jCIH:ia. 

Art. 11 S. Entender-se-Ita que a Autoridade policial , 
on qual!pter Otlicial de .lusli~~a v:1i ctn segniutcuto Je ob
jcdos furtados, on de hum rt-o: 1.", <[U:l11do tendo-os 
avistado , os for st'guin(lo st'tll illterrup~·:io, en1bora de
pois os lenha perdido ile vista: 2.", qn<wdo algncm, que 
deva ser acrec.titauo , e com ~:ircunsta11cias vero~imcis, o 
iufonnar de que o réo , ou l:tes ohjcctns passár~o pelo 
lugar ha pnuco tempo, c no ntCSIIlO dia, com tal ou 

tal dirccç:io. 
Arl. 110. QnJIH]o , po1 t'·111 , a,; Autnridacles locacs 

tiverem funda!las razlies par:1 dnYid;Jr ch lc:;ititnidade das 
pessoas, (1'\C nas referidas dili;~l'llCÍas l'lllrarcm pelos seus 
])istrictos, on <.h legalidade dus TH.:wdadns, que apre
sentarem , podcrúo exigir ns prm-as e dedar;tçc'ies ncces
sarias dessa Jegitimid:-~dc, fazendo pc'.r em rustodia c de
posito ;JS pc:-5:>oas e coisns, qttc ;;c hll~rarclll. 

Art. 120. Os (;IJcfcs de Poliria , Udcgaclos, Snllde
Jcgaclos , c Juizes l\Junicipaes, cnnccdcrào 1\lauJados de 
lm~ca, ou os mandar:lo passar. ex-ollicio , restrictatnente 
uos caso", c pa1a os fins espc·cilicados 110 Artigo 189 do 
Codigo do Processo Crilllinal , logo que l1:1jão vehemen
tes itlllicios, ou fundada prohalJilídadc da cxistcucia dos 
ohjectos, ou do criminoso no lugar da 1JUsca. 

Art. 121. Para se conceder hum l\Iandado de busca 
a requerimento de l'artc, scr:í preciso qne seja pedido 
por escripto por ella assignado , com a dedaraç:\o das ra
zões, em que se funda, c porque presnllle acharem-se 
os ohjectos , ou o criminoso uo lugar indicado , c quando 
estas u:\o forem lor,o demonstradas por documentos, apoia-. 
das pela fama da visinhança Olt notoriedade publica , ou 
por circunslancias "taes que formem vehcmentes indicios, 
se exigirá o depoimento de humf]. testemunha, que depo
nha com as decla1·ações mencionadas no ArtiGo 191 do. 
Codigo do Processo Criminal. 

Art. 122. No caso de cxpcdic;:io de hum 1\Iaullado 
.le husca cx-oflicio, se f.:u·á prcvíatncntc, ou ainda mes
mo d!?pois de cffcctnada a diligcncia, se a lHGCncia do 
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('!tSO não :ttltnittir cleníora , lmm .auto especial com de
claração de todos os motivos, c razões de suspeita , que 
constarem ~m Juito. 

Art. 123. No caso doArtigo 117 a Autoridade po
licial , ou o Officil\1 de Justiça, que for em segu·in1ento 
«lo réo , ou tle ohjc{!~os furtados em Districto alheio , 
poderá dar ahi as buscas ncccssarias, somente nos casos , 
c pela fórm:l marc<l<b nos Artigos· 185 , 186 , 187 e 188 t1o 
Codir,o do PrDccsso- CriUlinal~ 

Art. 124. Para o caso do Artigo anteceuente não l1e 
indispcnsttvel que a Autoridade policial , ou o Offidal de 
.Justiça veja o réo , ou as coisas furtadas ~ntrn.r em hu
m a casa , bastará que a visinbança , ou ltuma teste111U
nha o informe de que ahi se recolhêrão. 

Art. 125. O Mandado de busca para f?Cr legal, em 
quanto á sua fórma, e poder ser executado, deverá ter 
O!-l requisitos exigidos pelo Art. 192 do Codigo <lo Pro
cesso Criminal. Não deverá porêm con~er o nome, nem 
as (lccl:naçõcs de qualquer testemunha, ainda mesmo 
(ptando haja sido passado em virtude do depoimento della. 

Art. 126. l<'ar-se-ha a execução do Mandado pela 
maneira onlenada nos Artigos 196, 197, 198, 199, 
200, 201 e 202 do Codi.go do Processo Criminal. 

Art 127. No caso de não se verificar a .achada, por 
meio de busca, serão communicadas a quem a tiver sof
frido , se o requerer , as provas que houverem dada cauga 
á expedição do Mandado. 

SECÇ.~O IV. 

Do julgamento dar contravcnfÜes â.r PÔ.rturaJ das Camaras 
Municipac.r, c do.r crimes comprelzendiJo.r no Artigo 58 

§ 6. o do presente Regulamento. 

Art. 128. No Processo· c julgamento de taes contra
vcnÇflcg c crimes , ohse•·varão as Autoridades policiaes o 
que está determinado nos Artigos 205, 206·, 207• 208, 
209 e 210 do Codigo do Processo Criminal , . c~m ap
pellação para a Relação do Districto , quando as Senten .. 
ça~ forem proferidas pelos Chefes de Policia , e para o 
Juiz de Direito, quando _o fo~em pelos Delegados, Sub-
delegados , e Juizes 1\funicipacs. . 
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l; 
~ ·: Siü:ç1o v. 
4 • i ~ 

:-.
1 Dos tVwtlarilenlos ~lficito.s , e cl ru Socif!dacles· .H'(',.rf a.f. 

Au. 129. Os Chefes tle Policia , Delegados , Suhde~ 
legados, e Juizes 1\lunidpacs tcr:'io todo o cuidado em que 
ntio se form~m nos seus ·Histrictos, de dia ou de uoile, 
quacsquer ajunttuhenlos illkitos, havendo pot· taes os cs
)Jccificados no Artigo 285. do Codigo Criminal, c no Ar
tifJo ~. 0 d:1 Lei :de. 6 de Junho de 1831 , este,i:lo ou não 
armad'OS· os i'éUnidos. '· 

; Art. 130. ·A' ·rcspéito de taes njuntamcnlos c das So
ciedades. setrét:is pro~otlerão as ditas Autoridades da ma
neira dccl~rada no,Codir,o Criminal nos Artigos 282 , 283 , 
28 4 , ~S9 · e seguintes.·· 1 

· 

SECÇÃO VI. 

Da itiJpÚfão dos Thcatros n c.rpcctaculo.r puMico.~. 

· Art. 131. Pcrtcnr,e aos Chefes. tlc Policia inspcccionar 
os Thea.tr?s c cspcctáculos. puLlicos dentro do Termo em 
<J.Ue resuhrem, . E no_ caso de n~o poderem exercer por 
Sl mesmos esta mspecçao , a poderao deleGar , cncarreG<m
do-a , ou uo todo, .ou em parte , ás Autoridades judi
ciarias , ou administtàti~iis do lugar , as quaes lhes darão 
conta do que occorrer. 

Esta attrilmiç:lo pertence nos seus Districlos , aos De
legados que a .exercerão :ua fôrma das Leis, dos ReGu
lamentos, e das Instrucções que lhes derem os Chefes de 
Pol\cia , aos qua~s darão conta de tudo fjuanto occorrcr 
de notavc:!\ sobre tàl oLjecto. Os Delegados do Termo, 
om que residirem'· ô~· Ch'éf€s de Policia somente a exer
cerão a respeitp daquelle~ Theatros e espectaculos de cu
ja in. spcc~ão fo1;cm J!.Cór eUes. desi6nada1. nente encarregados. 

Art. 132 •. ·Os Ctiefd 'de Pohcia rios Tennos, em que. 
residirem , e 'o! ~)~16s: nd» outros, não con~entir8o, 
~ue se.Jevem a efT~ilo 'hp.s'tuas '· praças , e arraiacs , aquel
\ds-:'e~e~tac~l%~i?r.~i~~ ',.hue não foi·cm. autorisados,, na 
ctu:t(ql'írudade· ·mj J\r;hgo g6 § 12 da Le1 do 1. o de Ou
tubro de ·l.S21J ~ ~ e· OS que ··forem imjuoracs , ou dós quaeB 
possão •·esultar desastres e perigo no puLlico c aos par
ti-culares. 

Art. 133. A Autoridade, ti qual for encarregada a 
inspecçi\o tlc h~11n 'theatro, ou de qunlquer outro cspe
ctaculo JHtblico , deverá assistir <1 tod;ts CIS rqncscntaçi'H.:'S, 
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cqm~tJ,rc~~!ldo. ant~s de come~<H'Clt;l , • rcÜrflt\~O-sc' . ~~p9~s 
tle. dissol~,dp . o aJuntamento t'os e~pcctadorçs, e fiscah~ 
.~ando o pontual cumprimento dos annuncios ;Íe_hos ao pll
l.>lico, tanto no que piz respeito ao cspectacmlo ,em si, 
c á commodidadc devida c promctthla aos espectadores, 
coano á hora em que deve começa•··. . . > ; _ . ,, 

Art. 134. Deverá isualmente prover ;~8. qu~ JJ4R· ~~ 
distribua hum numero Jc bilhetes de en~ra~ ,,x~~~ent~ 
no numero de indivíduos, que póll~ conter o recm~o; ~eS-
tinado aos ~spectadores. .. < 

Art. 135. Nenhum 'I'ltcatro, Cosa <\e cspectàc~lo., 
Çirco , Amphitheatro, . o~ qualquer outra· .~•:r~ação per
manente , ou tempo•:aria ; para represen~'~9 . de. J~eças 
dramaticas , · ou mimicas , jogos, cavalh.aJu., daa;aç~s , e 
outros quaesquer diverti~ncntos licitos, poderá, ser .pa
tente ao publico, sem que primeiramente tenha sido •. ~llS
peccionado pelo Chefe de. Policia , ou Delegado Jespecti
vo , que fará verificar , se a construcção ou arranJO hc 
tal , que afiance a segurança e dmnnodidade dos cspc-
ctsdores. . . 

Art. 136. Alêm disto, o Director, ou Emprcsario 
tamhcm previamente concertará com u Chefe de Policia, 
Delegado, ou Autoridade, a quem for ençanegada a· ins
pecção (lo Theatro ou espçctac~o, as horas .. eJ~l ~quo de
verá começar e findar o mesmo éspectacu'lo, tle dra ou de 
noite, e o numero -dos- espect~dorcs. • · 

Art. 137. Nenhuma reprcsentaç:'io terá lur,faa· sem que 
l1aja obtido a approvação, e o Vis lo do Che c de Poli
cia , ou do Delesado , que o não concederão quando oflen
da a moral , a Religião , e a decencia publica. Sa a •·epre
sentação não fo•· recitada , a approvaç;1o .deverá recahir 
sobre o programma. • 

Art. 138. A Autoridade , á qnal for encarrecada a 
inspecção do Theatro , ou espectaculo , deverá viaiar que 
o programma e o recitado sejão conformes ao approvado , 
8 que os actores não procurem dar ás palavràs ets~s~s 
bum sentido equivoco,,, ot~ offensivo da deeencia ~ l1H>ral. 
. Art. 139. Devera VÍf~Iar que dentro do 'l'h~atdl., ou 
no recinto destinado para o espectaculo ,_se Ç>bser've'.a ok'
dem , decencja , e silencio neccssarios , fazendo sabir in17 
mediatamente para fóra os que o merecerem , J·eineiten
do-os á Autoridade competente (quando o não for) para 
proceder na fúnna da I.Jei , se o caso assim o exigir. 

Art. 140. Não consentirá que nas Jwrlas , escadas , 
c corredores se consel'vem pessoas para as impedíndo. a 
cntra<la c sahid.1 , ou incommodando de qualquer modo 
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os que entrnren.1·~ sabirem ; nem que os l,j[lJ'ctcs de en
trada ~e ''.endâ~ por n1aior preço do que o estabelecido • 
qu.tr por tonta• da:;empresa ·, quer de particulares que os 
tenhão compTado para os tornar a vender. 

Art. 141. Os Chefes de 11olicia c DelegaJos obrir,a
J"àO os empregados no scenario , impondo-lhes a pena de 
·multa até 100~000 , ou de prisão até hum mez , em 
quanto não estiverem finJos ou dissolvidos os seus con
tractos , a que os cumprão , para que se não iuterrompào 
os espectaculos , ou deixelll. de cumprir-se as promessas 
feitas ao publico. 

Art. 142. Nos Theatros e espectaculos puLiicos em 
que. hoqvc:r camarotes, será hum destinado para a Au
toridade eocarrecada de os .i.nspeccionat'. Naquellcs CUI 

que O:J nãõ houv.;::--lbe-ha sempre franqueada a en
trada r,ratuita.. · ·í;,, T 1 

Art. J13. A .goarda ou força destinada para maulcr 
a ordem nos Theatros e espectaculos publicos , firará iu
teu·amente á disposição da Autoridade encarregada de os 
inspeccionar, e somente poderá obrar por ordem sua. 

SECÇ10 VII. 

Da inspccção das prisões e da .ma economia. 

Art. 144. A inspecção r.eral das prisões das Provinri:n 
pertence nos Chefes ·:.le :Policia, que a exercerão por si 
nos Termos em que :residirem , e por meio dos Delega-
dos e Subdelegados nos outros Tcrwos. · 

.. Aa·t. 145. Ainda mesmo nos Termos em que rcsiJi
rel~; poderão os Chefes de Policia encarrcr,at· a inspcc
ção de tal ou tal prisão, a este ou áquellc Delegado ou 
Subdelegado. · •' ; ' ,. 

Art. 146. Nesta ibspecção se haverão os Delegados 
e Subdelegados na fórma prescripta no presente Regula
mento, e nos especiaes 9uc o Chefe de Policia der para 
cada prisão, o qual sera posto em execução depois de 
approvado provisori~mente pelo Presidente da Província, 
que o .levará ao conhecimento do Ministro da Justiça , 
para ·que possa obter· approvat;ão definitiva, e guardar
se a- possivel uniformidade. 

Art. 147. Os Rer,ulamentos especiaes , que Ol'p,ani
sarem os Chefes de Policia, '·ersaráo sobre as JHO\'ideu
cias necessarias em attenção á posÍF\o, t.:aparidade, e muis 
circunstancías peculi~es das pri~,í')c;;, c da locl\]idade , e 
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sobre o modo de applicar-lhes as rccras' e provide!f!ciag 
ceracs estabelecidas no presente. 

At·t. 148. Os presos deverão ser cllissifirado~ por 
sexos, idades, moralidade c condiç<,es, separabdo-se es
sas classes , quanto foa· possivel, e observando-se o :ínaior 
numero de subdivisões, que permittir- o edifieío. 1 Estas 
cbssificações e divisões serão estabelecidas,~ Li!rn coittO' o 
modo practico de as pôr em execução , no ReguJa·mento 
especial da prisão, e nmua ficarão -uo arbítrio· do' Car-
cereiro. 1 • 

Art. 149. Os que forem recolhidos á Cadêa somente 
em custodia ; o~ recrutados ; e os que , sendo pre·sos an
tes de culpa formada, nos casos em que essa prisão tem 
lur,ar, não estiverem ainda pronunriados 7 .. eerão , sempre 
((ll~ for po~si vel , postos em lu ria r separado , • sem ·com-
municação com os pronunciados e criminosos~ · . · 

Art. 150. A Autoridade encai'rer,ada da inspêtçfo de 
lnuna prisão ·deverá visital-a no principio de càda níez; 
pelo menos, e examinar se os presos estão hem classi
firados; se recebem bons alimentos; se tem tido nota da. 
culpa; se as prisiles se conservão no devida asseio, e se 
os Regulamentos são observados. Quando o Promotor Pu
J,lico estiver no lucu, deverá ser sempre presente á visita, 
para requerer a. h~m dos presos, ~ dos-,.seos.l!vrà~lentos 
o que for de d~t·ctto. Do que occoner· na Vtstta, se la-
nará tenno em livro para esse fim (lestinado. · 

At·t. 151. As mesmas Autoridades deverão mandar ao 
Chefe de Policia no principio do mcz de Ja11ei•:o de eada 
anuo , hum relatorio sobre o estado das prisões, cuja 
inspccçiio lhes pértence, declarando o numero dos pre
sos que nellas forão re<;olhidos durante o mesmo anno, 
e o maximo e miuimo a que checou. Sobre esses re
latorios formarão os Chefes de Policia bum geral, que 
remctlerão ao Ministro da Justiça, e ao Presidente da 
Província. ' 

Art. 152. Quando o expediente da t>risão o elíigir, 
poderá o Carcereiro ter hum Ajudante, huah chaveifó; e 
hum escrevente. . ,, ~·~w:" 

Art. 153. Os Carcereiros 7 alêm dos ordell3dos:; ou 
gratificações, que actuaJmcnte Yenccm , ou que Jltes fo
rem para o diante marcados, perceberão os emolumentos 
1:-ep,uintes: 

Carccrar,em pela soltura de clualc1uer preso em 
geral. ................. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19'};800 

Dita pcb soltura de pessoas recoJhitbs em cus-.}';',.~~~ Ih' 

todía 1 ott prcsoc; por infrac~·iTo de pot'tura. ', ...• ·' :t/1JOO 
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_ D~L1 por mudança d~ prisão. . . . . . . . . . . . . . . . ~900 
Dita JlOl' soltura de escravgs, ............ ,.. lJ!!2'00 
. (Afvará 2. 0 de 10 de Outnhro de 1754). 

Art. 154. Quan«lo na occa5ião •la i!oltura o pt·eso se 
tecustlr ao par,amcnto da carcerar,cm, o Carccrcim pode
rá demQral-o por trcs dias, se for ]ine e ti ver meios pam 
pagar, mas neste caso entender-se-lia que rcnuneiott ao 
mesmo pagamento. Se o preso for escravo, não será t:ll

lrcgue, em quanto esse pa{~amento uão se cffcituar. 
Art. 155. Qnalquer demora fóra Jo caso, c alem tlo 

pc-oz.o marcaflo 110 Artigo antecedente, sujeitará o Carce
reiro, alêm das penas em qnc possa incorrer, á multa de 
20 ·a 100~000 rs. , que lhe ~erá it11posta pelo Chefe de 
Policia , . Delegado , ou Subdelegado. 

Art. 156. Pela mesma maneira incorrerá nn mesma 
Jena, se cxieir dos presos alguma quantia na occ~siào 
da entrada , estada, ou saltida ; a pretexto de melhor 
commodo, c tratamento, ou outro de qualc1ucr natureza 
que seja. .. 

. Art. 157. Aos presos pohres se fornccerú nlmoço ~ 
j~ntar parcos, porêm saudan.:is. o~ Reculamentos cspe
ctaes marcarão n tabella das raçücs, c o motlo de as 
fornecer, preferindo-se sempre que for JlOssiYd o meio 
do concurso nnnual. 

Art. 158. Haverá nas Cadê:1s, n1êm dos mais linos 
que os Reculamentos especiaes poss<lo exigir , (todos nu
m~rados, rubricados, e encerrados pelo Beler,ado do Dis
tncto), hum para as entratlas e sahidas dos presos, no 
qual o Carcercim lançará o nome, sohreuomc , naturali
dade, idade, filiação , estado, estatura c siGnaes parti- ' 
colares dos que entrarem, decluran«1o qual a Autoridade, 
a cuja ordem se acharem, e )Jcm assim outro livro de 
obitos para os que fallecerem. Os Chefes de I>oJicia da
rão os necessarios lHodelos para a escripturaç;1o. 

Arts 159. As notas de culpa , as intimaçiks de Sen
tenças , e os Alva1·ás de soltura , serão apresentados ao 
Carcereiro , antes que aos presos, para que ponha verba 
no assento da entmda , da qualidade da culpa , e do 
nome das teste111unhas , que as ditas notas mencionarem ; · 
assim como do dia da intimnção da Sentença, da pena 
que ella decretar, c da data em que l1e apresentado o 
Alvará de sollura, declarando quaes os Escriviícs, que 
passárão lacs papeis, e os Juizes que os houn~rcm assi·
gnado. Qnnndo o preso YÍcr ~tron1pankHio de guin para 
<·umprir S«'lllf'np, ser:l dia tr:111~nipt~ por , .. dc11so IH) as
sento (lc •·r1! r.1tl.l. 
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Art. 160. Na margem das folhas do livro de entra-, 
llas c sahida~ se rescrvan1 espaço snfticieutc para as obscr
vaçr'lc., EÍccn:l\ dos factos , que occorrercm , como mudan
ÇR de prisão, cntr:lda c sala ida da enfermaria , obito, &c. 

Art. 1()1. Quanllo ~conteça falleccr alGum preso, o 
Carcereiro dad. immediatamcnte parte n Autoridade en
mrrq~ada da insperção da pr is:i.o , e ao Juiz da culpa quan
Jo estiver 110 lugar, e n:"io estando a qualquer outra Au
toridaclc criminal ou policial que estiver mais proxillút, a 
c{nal com Facultativo, quaudo o houver, e na presença 
c c duas tcslemtlllhas , procccler~\ a hum exame no cada
ver para \'erificar a itleutidadc da pessoa, lavmndo-sc de 
twlo o que se passar o competente auto, que será escri
plo no lino competente pelo I~scrivüo da culpa ou da 
Auloridadl! que prcsiclir no mesmo aut,o, e assicnado por 
totlos, c pelo Ct'rcercir o. Neste auto sct"á transcriplo o 
ttsseuto Jc pris:lo do fallecido, c se escreverão ns d'eclara
çcks, que fizer o FacultatiYo sobre n morte, c suas cau
sa:i pro-.·avcis. 

Art. 1 ü2. O Escrivão •la culpa cxtrahirá immedia
tamcnle ccrtichio do dito auto, c juntando-a ao Processo 
o fartÍ. coucluso ao Juiz para julgar ex ti neta a ~ccusação, 
ou a execução da Sentença contra o finado, quando se ache 
(~vidcnlementc provada a identidade da pessoa, ·ou para 
mandar proceder como for de direito llO casó eorittario. 

Art. 163. Não consentirão as Autoridades encarrc
!'adas da iuspccçúo das prisiks , que 1)essoa alguma, á 
t~xccpçúo dos 1wesos e Clll}H"<'flados , 11crnoitc na Cadêa , 
nem tolerado jogos •le dados, cartas c outros quaesquer, c 
tüo pouco que uella se introrluzão instrunwntos, que pos
~ão servir para arrombamento , armas, e bebidas espiri
tuosas. (Onl. Li v. 1. o Tit. 33.) 

Art. 164. O Carcereiro h e o rcsponsavcl pelo asseio 
das prisões, em cujo seniço poderá cmprq~ar (dentro do 
recinto deltas) pela maneira que for marcada no respe
ctivo Regulamento es1)ecial, os presos cada hum por sua. 

.. vez, (Ord. Liv. 1. o Tit. 33 § 6. 0 ) quando não apresentem 
quem por cllcs faça esse serviço. 

Art. 1H5. O Carcereiro n:lo poderá estar fóra da Ca
dea depois do sol posto sem licença cscript.a (la Autori
dade cncatT{'r,ada da sua iuspecçfto , nem comprar , ou 
vt·mlcr coisa alguma aos presos , c IIH'uos 1·eceher dellcs 
prcsculcs, dona. ti vos , ou dcpositos. (OnL Li v. 1. o Tjt. 
:~~ ~ 1.0) 

Art. 1 üG. Os presos devcrilo o]Jcdecer promptamciltc 
ao Carecrciro Clll tudo o qne for rdath·o' á sua noa 
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guarda, c pol~çi'! elas Pl'is(•cs '. rcprc~<'ntantlo <-lt'pois ~i J~U
toridadc encarregada de as mspecc10u:u, contra 3S m
justiças, c vio1~ncias, que cntendào ter sofh·ido. (Onl. Jjv. 
1. 0 Tit. 33 § 6. 0

) 

Art. 167. Para se fazer ohedçccr, c 1·qwimir quacs
quér actos , que }lOss;"lo Jlerlur Jar o socq~o. das prisões , c 
destruir a onlem e disciplina , que ncllas llcvc reinar, 
podc1·ào os Carcereiros encerrar por tempo conveniente 
em prisão solitaria os presos (lesobedicutes, ri:xosos, e 
turlmlcntos, solicitando do Jnsp2ct0r das ll\CSlllaS }ll'is(ies 
outl·as medidas mais efiicazes , quanllo essa u:lo vrodnza 
o. seu cfl'eito , ou quando núo hajào prisiH'S solitarias uo. 
cdificio. 

Art. 168. Os 1\.cGulamentos cspcciacs marcarão a 
hora de silencio para .,., Cadcas , c a essa hora se fe
charão as portas exteriores até ao amanhecer , aLrindo-sc 
nnicamcutc para a c.atrada de presos, ou por l'ansa jus
tificada de muita ponderação. 

Art. 169. l\Iarcarão igualml'nlc os Htcsmos Rq~ub
mentos as l10ras c o modo, por que se ha de passa•· re
yista ás prisl')cs, '. •·adcs, portas , &c. , em ortletll a veri
ficar-se se tem c conscrvão a sq~un ~tça precisa , c se h a 
tentativa de arrombamento ; as horas c maneira por qut' 
se ha de fallar aos presos, c tudo quanto disser respeito 
ao rcgimen policial interno das mesmas }H'isõcs. 

Art. 170. Os Carcereiros dcvcr;i.o cousrrvar as portas 
interiores de cada pt·isào constantemente fechadas, não 
consentindo que $aia pa~cso algum sem onlcm csc1·ipta de, 
Autoridade com11etcutc. (Ord. Liv. 1. o Tit. 77 § 2. ") Po
t·êm ainda mesmo nesse caso, quando tin·•wm de maiHlar 
hum preso fóra, nunca o confiarão a menos de dois 
r,uanlas. 

SECÇÃO VIII. 

Da Eslatistica criminal. 

Art. 171. Na primeira occasião em que o réo com
parecer perante a Autoridade policial, ou l'riminal, lhe 
ser<Í perguntado o. seu nome, filiaçiio, idade, estado, 
profissão , nacionalidade, o lup.ar do seu nascimento , t~ 
se sahc ler ou escrever, lavrando-se das pc•·p.untas, c 
das respostas, hum auto separado , com a dcnomiuaç;io 
de auto ele qualificação. 

Art. 172. A Autorill;ulc policial , ou criminal , que 
houycr orgauisado o Processo, 0111 •t•w faltar ~<'lltellwutc 
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nuto , ser~i multada na quantia t.lc 20 a 60:t1J réis pela 
Autoridade ou Tribunal superior , que tomar conheci
mento do 1ncsmo Processo por meio de recurso ou de 
appellaçáo. 

Art. 173. Cada SubdeleGado he obrigado a remettcr 
ao DeleGado do Termo até o dia 15 de Janeiro, L. de 
.J ullw de cada anuo hum .1\hppa semelhante ao do :Mo
delo N. 1 , dos crimes comprehemlidos no § 7. o do Ar
tiGo 12 do Cmligo do J>rocesso, que houver julgado d.c
tiuitivamcute, c se tiverem commcttitlo 110 semestre an
tecedente, soJJ JWÚa de 10 a 30W'J n~is de multa, uo 
caso de falta náo justiílcada, a qual lhe será imposta 
pelo t:hcfc de l1olicia. 

Art. 174. Os Juizes 1\Iuuicipacs remctterão nas mes
mas epocas , c debaixo de igual 11cna , imposta pelo mes-
1110 modo , ao Chefe de .I•olicia, hum 1\Tappa organi
satlo , scg·un(lo o l\Iodclo N. 2. 

Art. 175. O Ddq~ado organisar;Í até <Htucllas epo
cas , JWla mesma maneira , outro .l\la}1pa igual, e rcdu
ziwlo-o com os que lhe lwuvt?rem enviado os Subdele
gados , a hum sú , sq~uwlo o .l\Iodclo N. :J , o rcmettcr;i 
com os parciacs ao ~l.cfc de Policia até o dia 15 de 
Agosto, c 15 de Fevereiro , debaixo da 1uesma pena men
cionada no Artigo 173 , a qual será igualmente imposta. 

Art. 176. Os Chefes de Policia farão organisar 1\Iap
pas iguaes aos de N. 2 , dos crimes a rima mencionados , 
que l10uvcrem deliuitivamcutt~ julgatlo, c os faráo re
duzir dq10is com todos aquelles , de que traüio os Ar
tigos antecedentes , a hum só geral ; segundo o Modelo 
N. 1 , classificando as ohscrvaçücs , (JUe tiverem achado 
IIOS pan:iacs. 

Art. 177. · Os Juízes de Direito, c os 1\Iuuicipacs rc
mcttcr~i.o, debaixo das penas marcadas no t\rtiro 1i3, 
c uo wcsmo prazo , ao t;hcfc de Jlolicia , lmma J relação 
tircunstanciada de todos os crimes tlc rcsponsabilidaJe 
c contrabando , que houn~rem jnlgado , com todas as 
indicações c declarações constantes do 1\bppa N. 5. Com 
as relações as~im cuviadas pelo Juiz d~ Direito ; e pelo 
.T uiz l\lunicipal , organisará. o Chefe de Policia 2 MaJlJHts 
scmdhan tcs. 

Art. 178. Qna!l(lo tiver sido commcuido algum tle
licto e uão houver tido lunar a forwação do rcspect.ivo 
Jlroccsso por Üllta absoluta de indícios ou provas áecrca 
de qncm fosse o dclinquente, ou tendo-se 1nocedido ao 
colllpctcutc suum.ario tiver este s.ido julgado improceden
te (haveudo-sc com tudo reconhecido a existencia de hum 

' 5 . 
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crilue), os Juizes l\Junicipacs, Delega<los c SulHJelqptlos o 
cleclararão na casa das.ohscrvações dos I\Iappas «{UC rcmet
terem- a,ps Chefes de Polica, cSJlCcificaudo o Immero dos 
crimes, a sua nature-za, c as circuustancias que ;\cerca del
les forem conhecidas. 

Art. 179. Os .luizcs de Hircito, 1;) tlias depois do 
l'ncerrnmento de cada Sessão do J ury , organisar:\o hum 
~Iappa sf'mdhante ao 1Hoddo N. 5 , e o rt'lllcttcr:\o ao 
Chefe de Policia, sob pena , no c·aso de falta, ele sof
frcrcm hmna multa de 30 a uo~';':i r(is' a qual l!tcs será 
illlposta pela Jtdaçúo • à qual os Chefes de Policia cbrão 
conta das faltas, que os mesmos .J nizcs cotlliiJCttcrcm, 
tendo-os ottvi(lo por escripto pi·cviaHlC'lltt'. 

Art. 180. Os J\Iapp:1s clc• qnc trata o Artigo ante
cedente , scr:\o acompauhados de lulllla t'XJlO!'içào, cpw 
dcvcr[l conter: 1.", o juizo mo\ivaclo elos ditos Jui~t·s de 
Direito <Ícerca de cada Jmma chs decisi'H'S do .Tt1ry: '2.", 
a indicaç{io motivada das <'ans:-ts a que attrihuircm a tie
qucncia elos crimes, ou de Jmllla ou outra cspc .. ic dos 
1uesmos: 3. o, a iHdicaçilo motivada dns defeitos, c lacu
nas, que tiverem encontrado u:1s Leis c Hq~ulatJH'Ilfos. 

Art. 181. O Chefe de J>olicia f:-tr:Í. ITdmir tbdos os 
1\lappas flUí' receber dos Juizes de Hirl'ito a lmm gnal , 
conforme o 1\J01lelo N. G, e ;Í. vista dcllc, th:' c:xposiçücs 
que fizerem os llH'Smos .Juizes de Direito , segundo o A r
tir,o antccetlcutc , c do qne lllf's const:-tr por sua propria 
cxpcricncia, organisará lnnn Uclatorio gnal, que com 
os J\Iavpas , de qnc tratio os Artigos .17ü c 177 serú au
nualmcnte rcmetlido á Secretaria de Est:ulo dos Ncgocios 
tb Justi~·a, por intcrmedio do Prcsidculc da l 1rovincia. 

Art. 182. O l\Iinistro e Scnetario tlc Estado dos Nc
r,ocios da Justiça, fazendo retluzir a lnm1 s<'' todos os 
1\'Tappas r;craes, qnc houwr n·c·d•i<lo elos Chefes tle J>o
licia, c classificando todos os factos C' ol1scnaçi'ks, que cons
tarem dos Ilclatorios acinta wencion:-ttlos, orgauisarú de 
tudo lnuna conta geral ácerca do estado ela Adlllinistra
ç:lo da Justiça Criminal no Imperio, a q11al scr:í, mmual
mcnte apresentada impressa ;Í AssciJJh](a Gnal Legisla
tiva, c rcmct.tida á todos os J nizes c Trihm•acs. 

Art. 183. Os l\lappas 1·clatiyos á ]mm anno somente 
deycrão conter os crimes commcttidos ndle , c por isso 
f{Uando aconteça, qu~ H'nhfio a ser julr,aclos <'IH hum 
11nno crimes co1nmcttidos nos anteriores,' ser;! o comprc
henclido1'1 em hum 1\lappa scp:n:11lo , s11pplctorio dos do 
~nno anterior, a que lH'rtC'JH't'rt'IJI. 

Art. 1R1. Quando por causa d;-ts gr:-~ndcs clisll\llfÍns, 
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em ífUC residirem os SubdeleGados dos Uclegatlos, c estes, 
e os Juizes 1\'Iunicipaes, dos Chefes ue Policia, não lhes 
for possi\·el •rr,anisar e remcttcr os 1\!appas, de que tra
tão os ArLÍBOS antecedentes, nos prazos nellcs marcados, 
poderão os JlresiJcntcs das Prorincias ampliai-os, ouvido 
o CI.cfc de Policia. 

CAP~TLLO YI. 

Da corrc.rpondcncla das Autoridades policiacs. 

Art. 18:J. Os Subdelegados de }lolicia, qnc o forem 
nos lJistrictos das Cidades capitaes das Províncias , em 
todas as srr,uwbs feiras, remetlerão por iutennedio do~; 
UelegGdos aos Chefes de }lolicia lnuua circunstanciada n~
laç:\o, que deverá conter a dcclaraçüo: 

1. o De tod:ls as pessoas, que tiverem entrado de novo, 
ou sal tido, no seu Districto, cut o dt'curso da semana 
autecedente, com passaporte, ou sem clle, com dcclara
çiio <lo seu dcstiuo c modo de vida. 

2. o Dos termos de hem viver c de segurança, que se 
tiverem assinnado, e dos motivos porque. 

3." Dos corpos de dclicto, <pte se houverem feito, com 
•·specificaç{io da natureza c circunstancias do's crimes. 

·L o Das prouuncias, que ti\·crcm decretado com prisão, 
on srtn ella. 

fl. 0 })as }msras C achadas, que tÍHTClll feito. 
(i, 0 ))as prÍStH'S dos culpados, que SC houverem cffci-

1 u;ulo, e das fianças, que tiverem concedido. 
'i'." Dos presos, que tiverem sido soltos em virtude de 

despachos, Seu tenças, ou ordens de Ha]Jcas Corpus. 
H. o Dos procedimentos, que tiverem havido á rCSJlCito 

de Sociedades e ::~juntamcutos illi~.:itos. 
H. o Dos Processos, que tiverem tldinitiyameute julgado 

IlOS casos de sua compctencia. 
Art. 186. }:sta rdaçáo comprehenderá todas as oh

scn·acõcs relativas ao estado actual do seu Districto em 
tudo 'o que pertence á Policia. . 

Art. 187. Os Chefes de Policia darão para estas I"C

laçõcs hum :Modelo, que será o mais simples e facil pos
sível. N úo ser{i.o as mesmas relações acompanhadas de 
Oflicio de remessa. 

Art. 188. Extraonliuariamcnte, c em qualquer oc
t'íltiÍ:io, participarão aos ditos Chefes de Jlolicia, JlOr in
tcrmcdio dos 1Jelq;ados, quaesqucr acontecimentos graves, 
qw~ occorrcrcm c interessarem a ordem puhlica, n·an-
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quillidade -e segw·ança dos Ci«lad~ios; c hcm nssim lhes 
t·epi·escntarão sobre a necessidade de qualquer }H'oviden-
cia, que delles dependa. • 

Art. 189. Os Suhddegados, que o forem nos Dis
trictos das Cidades, ou Yillas, cabeças de Comarca, farão 
as mesmas participaçi>es c reprcscntaçi>es, nos termos dos 
Artigos 185, 186 c 188. 

Art. 190. Os Subdelegados dos Districtos de füra 
das Cida<lcs ou Villas farão as participaçi>cs na fúrma dos 
Artigos 185 , 186 e 188 aos Jklq~ados rcspcctiYos , nos 
dias 1. 0 c 15 de cada mez, estando em distancia de 20 
lcgoas, c no 1. o de cada mez somente, esta11do em ntaior 
distancia: e aos mesmos Delcga1los dirigiriio as rqn·cscn
tações convenientes todas as yczcs, qne forclll neccssarias. 

Art. 191. Os Delegados dos Districtos de quf' trata 
o Artir,o anteccdcJJtc, no dia lt'l de cada rnez, rrmctterão 
aos Chefes de Policia hum I\Jappa com o cxtracto de 
todas as rclaçí"H'S c }1articipaçiks, que Üycrem recebido 
no mcz antecedente dos Suhdclq;a<los, com as ohscna
çi,cs relativas ao esta<lo da Comarca, pdo qne JWrtcncc 
á Policia, c extraordinariamente lhes Lnào a~~ participações 
c rcprcscntaçiH's na fürma <lo AriÍ(~O 1~8. 

Art. 1 B2. Os Chdes de Policia par1i('iparáo Jiaria
Jncntc aos l 1 resitlcntes <las PrO\·incias twlo quanto occor
n·r, pelo que respeita á ordc111 c trauqnillidadc publica na 
Capital , c naqucllas partes da }lro,·iucia, de que tiverem 
noticia. Akm disto, lhes conmmnicarào, ÍlllllJc<liat.amcnte 
c1uc chcgnnn á sua noticia, os acoJllt'cimentos grav<'s, e 
untarcis, •1nc occorrcrcm, c lhes tT<{IH'n'l':to as providcn
I'Ía~ c :uni li os, de que Heccs:'ÍLtrcnt. 

Da.r Arulicncia r. 

Art. 1 n~. Os Chefes de J>olicia, Dc1cgados, Suhdc
lq~a<los e .J nizcs lU unicipaes, far:l.o Jmma, ou cluas au
<licncias cada semana, segundo a maior on m•·nor a1l1ucn
cia de ncgocios, ohscrYamlo-sc a respeito dcllas o qne 
dispi">c o Codir,o do J>rocesso Criminal, Artigos 58 , 59 
(' 60. 

Art. 194. Os Juizes 1\Junicipacs farão as Andicncias, 
pdo que pertence ao desempenho <lc su:1s attrilntiçõc!ii 
policiacs c criminacs, em diH<Tcntcs di:1s <laqucllcs, qnc 
J(H·cm destinados para as audicncias dos }'citos cÍYeis; e 
quando por alf~llllt moti,·o justo sr' fiz('l'l'lll 110s lllCaJHOS 1\ 

i\ 
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dias, sempre sento de modo, que srpo inteiramente sc
}laradas e distinctas Jmmas das outras. 

Art.' 195. H aYcr;_Í. nas amlicncias daqueilas Antori
dadrs, c nas dos .T nizcs do C i vcl c Orphúos, assentos col
locaJos á direita do .l uiz, unicamente destinallos para os 
Advonados c Hachareis, que as frequentarem. 

Art. 19G. O Go,·cnto n:t Ct»rt~, c os Presidentes nas 
Províncias, prover:l.o a que se destinem Casas publicas 
para ns audicncias das Antori(latles policiacs c judiciarias. 
Aqudla, que, ltaven<lo Casa publica para esse fim des
tina( la, as fizer em outras, scr<Í. puuida com Jmma multa 
d1~ 100 a 150~000 réis. 

DISPOSIÇÜES CRil\ll~AES. 

CAPITULO L 

Da r .Autort'dadc.r criminac.r. 

Art. H)7. A jurisdicçüo c antoridatlc niminal hc 
incumbida, JW. conformidade das I~ds c Ht>nnlamcntos: 

1." Aos CltCfcs de Policia no l\luuicipio da Côrte e 
11as Províncias. 

2. o Aos Juizes de Direito em suas Comarcas. 
3." Aos .T uizcs l\f unicipacs nos l\lunicipios. 
1. o Aos Delegados e Suhdclq~ados Jtos Uistrictos de sua 

jurisdicç:io. 
r.. o Aos .T ura(los. 

SEC:Ç,\.0 I. 

Das atlrilmirtil'.' cr(minacs dos Cftcji·s dt• Pnlic,.a. 

Art. 1 ns. Aos Chefes de Policia, como Autoridades 
crintina<·s, compete, nos termos do ArtiGo 59 do prc
Sí'nt:c H.er,ulamcnto, salvo o caso do Artit~o 60 : 

1." Proceder a auto de corpo de ddiúo, c formar 
culp.a aos dclinqm'll tcs , c aos Ofliciacs que perante ellcs 
servu·cm. 

2. o Conceder fiança , na fúrma das l.cis , aos réos que 
pronunciarem ou prewlercm. 

:J. o Jlrendcr os culpados , ou o scjüo no seu , ou em 
outro .T uizo. 

1.° Conceder Mandados tlc busca. 
5. ° Formar culpa em toda a Província aós seus ,De

ll'gados , Snhdclq~ados c Subalternos quando o mcreção. 
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SEC:~~:\.0 I I. 

A ri. l H~l. Os .l uizt·s d1• Hircilo sn;i.o IIOJHC<Hlos na 
coufonuidadt· do ArtÍ(ifl 2i tla Lei d1• ;~ de lkzcwbro de 
J H11 , c SOillCHtc dcix:u;i.o os Lugares: 

1. o Scllllo n'Btovidos de Jmmas para onlras Comarcas 
na f,·,nna do Artigo 15 do Codi{;o do llroccsso. 

2. 0 Sendo pro111ovidos aos Lut;arcs vagos das ficlaçiks 
na f(.Jl'l\1:1. do dito Arrigo. 

:l." Requerendo a sua dcmiss:io, c scwlo-lhcs <'Oilt'<'

ditla. 
4." Seu< lo priva1los do Lugar por Sentença. 

Art. 200. Aos Juizes de Di1 cito, ua parte cri1uinal 
!'OiliJH'IC: 

1. o Formar culpa aos Empregados PttlJlicos w1o pri
vilegi:l.dns, nos nilllcs de n·spousal•ili.l:\(1<', c jnlgal-os de
fi llÍ ti \'llllH'lllC. 

S:lo privilegiados os Conselheiros c 1\linistros d'Esta
do ; os Prcsi<lctl.lCs das Provinci:ts ; os 1Jcsclllharg:1dorcs 
P Juizes de ])ircito; os l~wprq~adns 110 Corpo Hiplmlla
rico; os Conllnall(lantes e Eu1pn·gados T\li!il:H·cs; c os E('
clcsia~;ticns pelo que toca :i inqJ'1sit:;-to 1lc pt'll;lS cspiri
tnacs, dccrt'la<las pelos Canollt'S recebidos. 

2. o Jlrocnler, ou mandar procnlcr cx-oflicio, 1pw.ndo 
II1~'S for pre:-:entc, {Jor qualqncr lll:llli'Íra, algum Procc:,so 
ITllll<', t'lll que teu 1a lngar a acru"::ç:io por p;1rtc da .J ns
tíça, a todas as dili{;cncias ll<'Ct'ssari:ls. on p:1ra sauar <plal
qucr nullida(le, ou para mais ;ll!ljllo coulll'cÍillcuto da 
vndade e eircttllstancias, que poss;io influir uo jul:•,:llllClllo; 
t' proceder do Ilwsnto modo a n·qutTÍnwntu de J):ntc, 
nns crilllcs, t'lll <IliC' n:io tinT lnt;:tr a ;lt'CIIS:lç:l.o por 
parte aa Justiça . 

.'Lo Julgar as suspciçi'ícs po~;tas aos C!wfcs de Polícia, 
J nizt•s IHuuicipacs c llclq~ados. 

·L" Correr tlS Termos da Corll:IH:-t, para n dcselltpcnlw 
de stws olJriga~~i'ws, o umHcro de n·zcs 111arcado no Arti
go 31G do Codieo do l)roccsso, c as mais que os ]>resi
dentes das J>roviucias julgarem u<·cc~;sarias em qnauto o 
(;o,·t•nto, com iuformaçáo dos JIH'SlliOS Presidentes, J!;io 
111:trcar ddiniti\':111\C'Iltl' cs~c !lllltHTo , na ft'n·n•a tlo Artigo 
25 ~ 1. o ela ] ,c i de ~~ de lkzrmhrn de UH I. 

r,> Presidir ú rcÚs{io c ao ~Ol't!'iO (lns .lur:Hlos. 
()." lnç;lruir os Jnradns, d;nulo-lll<'s cxplíl'~l~~{ws ~oJq·r 

n~; pn1Jf~''-' tlt' dirt·iro ~ rd:Jiiro<; a" Pn1' t':.·:o, e ~obre a.~ 
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suas ol,rig.1~t)cs, srm rpw m:lnifcstclll , ou dcixr111 cutre
\"l'l' sn:t opiui:lo sobre a pnl\·:l. 

'7'. 0 Hcgnlar :t poliria das Scssõt~S, dtnman•lo iÍ. onlt·tn 
os qnt· dl·lla st· tlesviarcm , in1pondo silencio aos cspreta
don·s , fazclulo saltir para k11·a os que se n:l.o accollllllOda
rcm , prl'ndcr o~; tlcsolH'dicutcs, ou que injuriarem os Ju
rados, (~ pnnil-os 11:1 l'<'~t·ma das Leis. 

8." Hq~ular o dchatt~ tlas Jlartrs, dos Advoga.Ios, c 
tcstrmnnhas, att~ que o Cousdlto tlc Jurados se dê por 
s:ttisfcito. 

9. 0 Lcmhr:tr ao Cousclho tot1os os meios qm• julg:n 
aiuda ucccssat·ios para o descohrilllf'Hto da vrrdade. 

1 O. A pplicar a Lei ao facto averiguado prlos .luratlos, 
c procl'clcr nltcriorlllf'lltc na C'oufonnidadc das Leis. 

t 1. Appcllar cx-oflicio das decislll's do .lnry, nos casos 
do Artigo íH da Lei de 3 de Deú·nd ll'O de 1 R11. 

12. Conhecer tlas escusas tios .T uratlos, ~ucr scj;io pro
•lnzitlas :1nl.!'s, cpwr dqlOis de mullados; c lllllllar os qtw 
faltarem <Ís ScsstH'S, ou, tendo comparecido, se rcliran·n• 
antes 1lr• ultima<las, na fúnna <lo Artigo 10:1 da Lei de 
:l d1~ lkzcnt hro de 18·11. A cxccuc;lo tlcstas condcnllla
~~~H's !'orrcr:Í. pcrn11tc o .lniz 1\Jnnicit;al respectivo. 

t:L Dceidii· to<las as questões iucitlcul<'s, que forem 
de tlircito , c de que dependerem as deliberações fina<'s 
do .Turv. 

1 i. ·)lroccdl'l' 11a f<·,rma da Sccc:io S<'f'llintr uns Conci
~(ics tpte fizt'l't'lll, 1'111 confnnllid;HÍ<' dn 'Artigo '.W da Lei 
de :3 dP Jkzcmln·o de 1R·11. 

1 :). Conhecer dos Processos, qnc l11C's forem sujeitos 
por via de recurso, ou de appcllaç~io, intcrposlos dos 
J uiws l\lunicipacs , llclqpdos, c Su bdekr~atlos. 

SECÇ\0 IH. 

na Jurisdicrtio criminal dos Juizes de Direito nn.r Corrci;-tic.r. 

Art. 201. O Juiz de Dirf'ito , pelo (pw respeita li 
rcuniüo do J ury para as suas Sess(,cs pcriodicas, a que 
deve presidir, obscrvar:'t o (Esposto nos Artigos 316, 317, 
318 c 31H do Codir,o do Jlrocesso Criminal. 

Art. 202. Fara as Corrcic0es nos Termos de sna Co
marca , na 1nesma occasiáo cn.t qnc a cllcs for para pre
sillir o .Turv. 

Art. 203 Nos htGares onde houvrr mais de hum Juiz 
tlc Direito do Crime, terão jurisdicç;io cumulati,·a , prc-
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sidirüo alternadamente ao J ury , e fal'üo altcl'nadamf'nt<> 
as Correic<ws. 

Art. ·204. O Juiz de Direito quando tiver de fazer 
Correiçáo wawlad pnh1icar pm· Editacs, com a autiri
pação que julgar convcuiente, o dia Clll cptc ha tlc achar-se 
na Cidade, ou Yilla calwça do Tcnuo, e onlcnar;Í. qtw 
no prazo tlc trcs dias , seguintes ao da sua chegada , os 
Escríriics dos Delegados, Subdelegados c Juizes Muui('i
J>acs ;1prcscntcm na casa tle sua aposentadoria, c entre
guem ua sua presença ao E:;crivüo da Corrci(:;l.o , qnc scr:i 
o mesmo do Jnry , o rol dos culpados, os Processos cri
mes tanto JlC'DdcutcS 1 COJIIO OS Jl'fiuitivallli'IIIC juJgaJoo; 
1wlos ditos Ddcg:Hlos , SnlHlclcgad us c J nizcs .i'\ I nuicipacs, 
(jllC tcu\1Ü0 vassatlo em jnJ{~ado. 

Quando por(·m o Juiz de Hir('ito passa•· pelas I\n·oa
c_:iies ou lngarcs onde rf'Si(lirelll os Ill<'SIIIOS lkkgaJos, Snll
dclegados, Juizes ~Juuicipacs, c st·ns Esni,·:lcs, al1i ahri
ní. Corrci~iio pelo que respeita ao::; IH'!;ocios qtw lhe-. pn
tcncem, dcmor~mdo-sc' o tc111po tpw para isso for iudis
pcnsavcl, sem que seja IH'C('SSario fazer ir os Processos 
c lin·os (t cahcca elo Termo. 

Art. 2.05. .Nos Processos pendentes, cujo julg:Hncnto 
final 11Üo COlllJ>Clc aos Delegados, Suhddcgados , e .J uizcs 
1\lunicipacs, qui' ainda u;l.o estiverem subn1cttidos á tlc
eisüo do .Tury, c naqudlcs ('fljo tldiuilivo julgamento com
pete Ú.s referidas Autoridades, em ({'te aiuda u:lo Jwu,·rr 
Sentença, cmemlad. o Juiz de Direito todos os erros, c 
irrcgularidatlcs que eueontrar, para sanar nnllidadcs, t' 
couscgnir o pcrfl'ito conhccinJC!lto da ycnl:tdt·, lll:Jlldando 
fazer interroaatorios, acarcaçí'it's, t'.\:llll('S t' mais diligen
cias precisas, na fúrma tlo Artigo ~00 ~ 2." tlcslt' Hcgn
lamcnto , prnccdl'ndo contra os J nize~; , Esni,·:"ics c ( )fli
t·iacs de Justic:a, <IIIC acltar <'111 culpa, t'OIIIO for de di
reito. 

Art.. 20G. Nos Processos <fHC estiverem fitulos sc111 
ter havido pronnucia, ou tcudo Sentença tl('linitiva pas
sada ('lll julgado , sem que houvesse n·cm·so d~s .Pa•·tcs, 
ou cx-oflicio , examinará se os Jniz('S se houvcrüo na de
cisão c julGamento com prevaricação , prila ou suborno, 
c lhes fart.Í_ dfecti\·a a responsabilidade. Ih mesma sorte 
procedcd. contra os Escrivães e Ofliciacs de .Justiça, que 
achar em culpa. 

Art. 207. Nas mesmas Corrciçi'les dJamarú_ <Í. sua pre
sença todos os Jinos dos TalJC'IIi:lcs de Notas, c dos 
l~scriviics do T('n11o, c c::-.:nllÍll:H:Í. :-e cstúo (lcvidallH'tilc 
liUIIHTados, t' rubricados; S(' rsL-tc) t'';('l il'los pelo"' proprios 
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rl'ahelliãei e Escrivães, ou seus Ajutlantes legítimos e au
torisados para nelles escrever ; se a sua. escripturação està 
lSt"{jHi<la, sem interrupção, ou espaço em branco, qu~ 
~e faça notavcl; se estão resalvados os erros , emendas 
ou entrelinhas que houverem na mesma escripturação; 
~c os termos , autos c cscripturas estão lançados e lavra
dos com todas as formalidades exigidas pelas Leis , e a!J
sit~nados pelas Jlartcs, testemunhas c mais pessoas, que 
os deverem assignar. 

Art. 208. JJe tudo quanto achar o Juiz de Direito, 
tanto rq~ular c perfeito , como illcgal , errado ou falsi
ficado , fará lavrar termo escripto pelo Escrivào da Cor
rei(_'ão , c pot· clle assignado , nos mesmqs livros exami
nados ; dando no dito termo as providencias oonvcnicntes 
para se emendarem os erros; c JH"Occdcní. contra os 'fa
hclliúcs c Escrivücs , que achar incursos em rcsponsabi
Jidadc. 

Art. 209. As mesmas diligencias c cxamcs fará o 
Juiz de Direito nas suas Correições pelo que pertence ao 
Juizo dos Orpltãos, revendo os autos de inventa rios, as 
conlas dos Tutores, e todos os livros rcspccti,·os, para 
veri!icar se o Juiz , Escrivão c Oíliciacs de Justiça tem de
s<'mpcnhado seus deveres , c proceder contra elles como 
for de direito. 

Art. 210. Informar-se-ha igualmente a 1·espeito dos 
Ucler;ados , Subdclq~ados , .T uizes 1\Iunicipaes, de Jlaz e 
de Orph:i.os , a lim de salwr se fa1.ctn as amliencias nos 
dias IIWrc:-t~los; se ncllas obscrv:i.o o Rq~imculo, c se s:1o 
assiduos c diliGentes em deferir c administrar justiça ::ís 
Partes, para os advertir, c instruir conv<'nientcmentc , ou 
fazcr-lh<'s dfectiva a responsabilidade. 

SEC.Ç\0 IY. 

Das nllrilmiçüc.r criminncs elos Jui:zeJ M nnicipacs. 

Art. 211. Aos Juizes l\Jnnicipacs, na parte criminal, 
<'ompNc: 

1. o .J nlgar definitivamente o contrabando, excepto o 
appreheudido em flagrante, cujo conhecimento , na fórma 
das J,cis e Regulamentos de Fazenda, l)ertence ás Auto
rida<les administrativas ; c o de Africanos, que continuará 
a ser julgado na fórma do Processo connnnm. 

2. o Proceder a auto de corpo de dclicto , c f01·mat' 
culp_a aos Jdinqncnte~, c aos Ofliciaes que perante C"lles 
~('!'\'I \'f'Jll. 
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3. • Conceder fianta na fórma das Leis aos réos qtre 
pronunciarem , ou p~enderem. 

-4. o Prender os culpados, ou o sej~to no seu ~ ou em 
outro Juízo. 

5. 0 (~oncedcr Mandados de busca. 
6. o Sustentar) ou revogar cx-oflicio as pronuncias feita~ 

pelos Delegados c Subdelegados. 
7. 0 ,.erificar os factos, qne fizerem ol~.icclo de qm·ixa 

contra os .T uizes de Direito das Comarcas, em que u:lo 
houver Udação ; inquirir so}Jrc os mesmos factos tcslc
nmnhas, c facilitar ás J>artes a cxtracç~i.o dos docuuwntos 1 

que ellas exigirem ~ para hem a instruirem, salva a <lis~ 
vosição do ArtiGo 161 do Codigo do l1roccsso Criminal. 

8. o Julgar as suspeiç(1cs 11ostas aos Su1Hldcg:Hlos. 
9. 0 Executar dentl·o do Tcnno as Scntcncas c 1\fan-

<la<los dos .T uizes de Direito ou Trihunaes. · 
1 O. Substituir o Juiz de Direito na sua falta , ou un

}Jcdimcnto. 
O Governo na Côrte, c os Prcsi1lcnl<'s nas l1 roviu

cias, designarão no principio do JIICZ de .Ta1wiro a or
dem, pela qual os Juizes l\funicipacs da Co111arca, on os 
do Tcrll!o, onde houver mais de l1lllll, dcn'r;lo sulJslÍiui•· 
os de Jhreito. O que for indicado em 1. o lur,ar, será 
prinwiramcutc dtamado, dqwis o 2. 0

, c assim }HW 1liatlle. 
I~ogo qnc hum Juiz I\lunicipal suhsliluir o Juiz de 

Direito na l:omrtrca, 11assará o sen Supplcntc a <'Xcrccr 
as funcçfks de Juiz 1\lunicipal no Termo. 

11. As attrihuiçõcs criminacs que perl<'nci:\o aos .Tniz<'s 
de Jlaz alt~ a data da l.ci de 3 1lc Hczctnln·o 1lc 1811 1 

c l{UC d la não de\·olvco cspcci~d IIH'ulc ás A nloridadcs , 
l}lH.' <TCOU. 

5Ecç,\o y. 

Da.r alfribufpjeJ criminaes dos Delegados e Subdclegado.r. 

Art. 212. Aos Delegados c Subdelenados, na l)arlc 
criminal , compete : 

1. o Desempenhar as mesmas attrihuiçí"Jcs incnmhidas aos 
Chefes de }>o li c ia, e enumeradas nos §§ 1. o, 2:o, 3. o e 4 .'> 
do Artigo 198. 

2. o As attribuições criminacs, que pertenci:1o aos .T nizcs 
de Paz , até a data da Lei de 3 de Dezembro de 1811 , 
c que essa Lei não devolvco especialmente ás Autoridades. 
cp1e ercou. 

Compete aos Deltgatlos; 
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1. o Formar culpa aos Subdelegauos e Subalternos, den
tro elo Termo, quando o mer('çào. 

2. • Organisar a lista dos Jurados. 

CAPITULO 11. 

Dos P romolore.r. 

Art. !13. Em cada lnuna Comarca haverá hum Pro
motor , c dous , quando pela sua extensão , população c 
afllncucia de negocios de sua compctencia, não for hum 
sú hastante para dar-lhes facil e }H·ompta cxpeaição. 

Art. 214. Quando a respeito de huma Comarca se 
verificarem taes. circunstancias, o l 1rcsiuente da J>rovincia 
as levará por meio de hmna exposição circunstanciaua ao 
couhccimcnto do Gon·rno , (JUC decidirá. 

Art. 21 ;,, Quando houver dous Jlromotorcs, os Pre
sidentes nas Jlrovincias podcráo marcar-lhes Distriotos, nos 
quacs excrccr~1o as suas attribuições, sem qu8 todavia 
fique cada hmn inhibido de denunciar os crimes , c }11'0-

movcr a prisão dos criminosos , que possão existir uo outro 
Dístrícto , quando cheguem ao seu conhecimento , quer 
dando de tudo noticia ao outro Jlromotor, quer dil'igin
do-sc directamentc ás Autoridalles competentes. 

Art. 216. Para exercer o cargo de Promoun· serão 
com prdet·cncia escolhidos Bachareis Formados , e quando 
os uúo haja idoneos para os lugares, serão nomeados in
divi<luos, que tculüio as qualidades requeridas pela I"ci 
de :~ de Dezcmhro de 1811 para ser Jurado, a neccssaria 
intcllir,encia, iustrucção, c hom. procedimento, preferin
do-se a<Jncllcs, que no descmpenl1o dos deveres de outros 
Carr,os pul.llicos j<í. tiverem dado provas tlc qne possuem 
essas qualidades. 

Art. 217. Os Jlromotorcs scrtio nomeados pelo I mpe
radot· no l\Iunicipio da Côrtc, e pelos l1rcsidcutcs nas Pro
víncias, pot· tempo indefinido ; c servirão em quanto con
vict· a sna conservação ao Serviço })Ublieo, sendo no caso 
contrario, indistinctamcntc dcmittídos pelo Imperador, 
ou pelos Jlrcsidcntes das }lrovincias nas mesmas Províncias. 

Art. 218. Na falta, ou impedimento dos Jlromoto
rcs, os Juizes de Direito nomeariio quem interinamente 
os substitua, c no primeiro caso (o de falta) participanl.o 
a var,a aos }lrcsidcntes das Províncias , com iuformaç~lo 
circutJstanciada ácerca das pessoas, que julgarem dignas 
de ser nomeadas , ficando porêm inteiramente livre aos 
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mesmQ.Sl Preaidà~íl.-:~lha.- d'o1ltras, quaudo as jul-
guem;;~ma.is idoDdtíi'~ ','i:•' ~~~~ 1 , 

Art. 219. Ha'feri.j nó Município da Córte hum sú 
Promotor (em quanto não for sufficientemente demom
trada a necessidade de mais de hum) e vencerá o orde
nado de Lum conto e duzentos mil 1·éis. Os das Comar
cas das Províncias vencerão aquelles ordenados, que, em 
attenção ás circunstancias dos lunares , c á maior, ou 
menor somma que possão nellcs produzir os <'molumeu
tos, lhes forem arbitrados pelo Governo, sobre iuforma
çâo dos Presidentes das P1·ovincias, que a daúio, ouri
do o Juiz de Direito. 

Art. 220. O Promotor acompanhará o J-uiz de Di
reito , quando for presidir os Jurados, e nas Correições , 
que fizer, para exerçer nellas as attribniçõcs, que lhe 
são incumbidas. Quando houver mais de lnun Promotor, 
t:tHla ltmll o acompanhará no seu Distt-icto. 

Art. 221. Aos Promotores pertencem as attrihuiçõtts 
marcadas no Artigo 37 do Codigo do Processo Criminal. 
Requereráo por meio de petição, como outra qualquer 
Parte, e somente se dirigirão, por meio de Oflicios <Ís Au
toridades, quando tiverem de pedir providencias a hem 
da justiça em Geral, sem referencia a este, ou aquell'ou
tro caso especial. 

Art. 2~2. Nos casos, em que ao Jlromotor incumbe 
denunciar , iucumhe igualmente promover a accusaçào, e 
todos os termos do Proceaao ,- nos qnaes , hem como na 
concessão e arbitramento das fianças, deverá ser sempre 
ouvido. 

CAPITULO 111. 

Dos Jurado.r , e do modo de o.r apurar. 

Art. 22:1. Em cada Termo, em que se npurar o nu
mero Je cincoenta Jurados para cima , haverá hum Con
selho de .I urados. Quando se não apurar esse nume1·o , 
reunir-sc-lt:'io dois ou mais Termos para formar hum sú 
('~onselho. Neste ultilllo caso os Presidentes das Provín
cias designarão o lugar em que o mesmo Conselho , e a 
Junta Revisora deverão reunir-se. 

Art. 221. São aptos para ser J m·aJos os Cidadãos: 
1. & Que puderem ser Eleitores. 
2. 0 Que soulJerem ler e escrever. 
3. 0 Que tiverem de rendimento annual, 1wr bens de 

r<'\iz , on Emprq~o puLlico quatrocrntos lllil n:is nos Ter
mos das Ci,dad~ do lho de Janeiro~ Dahia, Hrcift', e S. 
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Luiz do Maranhão·; .tr6zentos mil níis nos TcrmOi dmt 
outras Cidades, e duzentos mil réis em todos os mais 
Termos. 

Quando o rendimento provier de commercio , ou iu.
dustria , deverão ter o duplo. 

Exccptuâo-se os Senadores, Deputados , Conselll(~iros 
~ Ministros d'Estado, Bispos, 1\'Jagistrados, Ofliciaes de 
.Justiça , J uizcs Ecclesiasticos , Yigarios , Presidentes e Se
creta rios dos Governos das Províncias, Com mandantes dali 
Armas , c dos Corpos de 1. a Linha. 

Art. 225. Os Delegados" de Policia organisarfio c re
metleráo ao respectivo Juiz de Direito, desde o dia der. 
até Yinte de Outubro de cada anno huma lista, por or
dem alphaLctica de todos os Cidad<}.os moradores no seu Dis
trieto , que tiverem as qualidades exigidas nos §§ 1. o , 2. o e 
3. o do Artigo antecedente; c nella declararão o rendimento, 
que tem, se provem de bens de raiz, ou Emprego publico , 
comJnercio, ou industria , especificando a circunstancia de 
salwrcm ou não ler c escrever , assim como se estão pronnn
ci:u!os, ou se soffrêrão condcmnaç:lo passada em julr;ado , 
por crime de homicídio, furto, roubo, banca-rota, cstcllio
Hato, falsidade, ou moetla falsa. Para a organisação dessa 
lista , servir-se-hão dos Subdelegados, c lnspectot·es de 
Quarteirão , exigindo dos I~scrivãcs eriminacs, e solicitando 
dos J uizcs de Paz , Parochos , Empregados de Fazenda , 
~ outros quaesqucr, aquelles esclarecimentos, que forem 
ncccssarios, e lhes puderem prestar. 

Art. 226. Quando no lugar houver mais <lc lmm J uÍ7: 
de Direito ser:í. a lista remettida á<Iuellc que o Governo, 
on o Jlrcsidente da Jlrovincia desiGnar. 

Art. 227. Na mesma occasiáo , em que remettercm 
l'Ssa lista ao J niz de Direito , farúo aflixar lmma mpia 
ddla na porta da JlaroclJÍa , ou Capella filial , c pu
blicai-a pela imprensa, onde a houver, declarando no fim 
da mesma lista, que os indivíduos, qnc tiverem recla
mações a fazer contra a indevida inscripção , ou omissão, 
as deverão apresentar ao Juiz de Direito até o dia 10 de 
Novembro seguinte. 

Art. 228. ltecebidas pelo Juiz de Direito as l.istás dos 
DeleGados, marcará o dia em que se •leve reunir em cada 
Termo a Junta H.cvisora , e proverá a que se fação os 
necessarios avisos, ordenando as cousas por modo tal, 
qnc até 15 de Janeiro futuro possa estar cancluida a re
visão em toda a Comarca. 

Art. 229. A J tr nta Revisora ~erá composta do J uir. 
de Direito como Prt?sidente, do Promot-or Publico, e do 



.( 84 ) 

Presideat• (·da :":~mara · Moniéitftlll.J respectiv~;· ·e apew 
reunida,. tomará · . .em primeiro lupr· oonbecimen~, das r8't 
clamaçõ'es doa Cidadãos, que se queixarem de haverem: sido 
ind~mente inclui dos, ou omittidos nas listas doa Dele
gadGS;-"'Em seguida procederá á revisão das mesmas listàs ; 
~> á- formação da geral, incluindo. nella os Cidadãos , que 
indevidamente tenhão sido omittidos n'aquellas, e ex"" 
cl uindo : :•~ · 

1. o· Todos aquelles que notot·iamente forem concei
tuados de faltos de bom senso , integridade e bons coa-
tumes. . • ·.r;l,.j.;. ,, · .... """ 

2. o . Os que estiYerem pronunciados. · - "':'J 

3.P.: Os que tiverem soffrido alguma condemnação pas
sada em julgado,' por crime de hpmicidio, furto,··J'Onbo,. 
han.ça"!'rota; estellionato, falsidade, ·ou moeda falsa,. ainda 
que já tenhão cumprido a pena ,. ou de lia tenhâo obtido 
perdão. · · . ,,,, -:,:. • · ' · .... · · 

Art. 230. Concluída a apuraf1ão. da ]ista geral 7 será 
ella~·lançada em hum livro para· .esse fim destinado; nu
merado,• e rubricado- pelo -Juiz ·'de Direito 1 . com termo 
de~ abertura e en~erramento. ).•Sem· ~cripta ·pelo·· Escrivão 
privativo do .Tury (a quem ·pertence faze1· toda. a escri
pturação perante a Junta Revisora) e assignada pelo Juiz 
de Direito, Promotor, e Presidente da Camara Municipal. 
O dito Escrivão extrahirá logo do mesmo livro huma 
relação por ordem alphabetica, que affixará na porta. da, 
casa das Sessões da ~~ewá.;a -do Jury, .e a fará 
publicar pela ··imprensat; se~:a.:·~~ ' .• 2.6 a> ..... 

: Art. 231. Quanqo; a Junta ·reconhecer que·;o. nome 
de algum individuo foi . indevidamente omíttido na lista 
d~·réapectivo Delegado , : pode1·á incluil-o na geral ,· em
hora: não tenha· reclamado •. , · . ·• 

· A!'t. '232. Todas as· Sessões da jJunta :Revisora serão 
publicas. . · ; .~:.c j,;. . 

Art. 233. Na revisão annual serão inscriptas na lista 
geral as pessoas, (que :dentro do anno tiverem adquirido 
as qualidades precisas pru;-á · ser ·Jurado , e excluídas as 
que as houverem perdido;·· e bem assim as q_ue tiverem 
monido, ou mudado de Districto. Enr quanto se não or
gaJiisar a -lista geral ~ontinuará em· vigor a do anno an-
te~ente. · · : · · · 

-- &-t. · ·234. Da inde-.ida inscripção, ou omissão nalista 
·geral dos Jurados dar-se-ha recurSo, na fónna dos Ar
t~gos 101 e 102 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. 

Art. 235. o~ Delegados que não enviarem as listas , 
~ os Membros da Junta Revisora, que não comparecrt·cn1 
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11o .. dia n1arcado·,. sem causa justificada, sotfl'erão a. multa 
de que -trata o Artigo· 30 da Lei de 3 de Dezembro ~·de 
1i41. ' •' • I~: •i•.) . 

Art. 236. . Quando·~ qooorrão motivos fortes , pelo• 
quaes não seja .possivel .• ao ·Juiz de D~reito comparecer , 
em todos os Termos da Comarca, a fim de presidir em 
cada hum á Junta de Revisão, de mod.o que até o dia 
15 de Janeiro fique concluiqa a mesma revisão em toda 
a Comarca, dará .todas as providencias indicadas no Artigo 
228 do presente Regulamento e encarregará o Juiz Mu
nicipal do Termo , ou Termos, aos quaes não puder ir, 
que faça suas vezes, 1·emettendo-lhe todas as reclamações, 
que tiver em seu poder; e dará immediatamente parte 
ao Presidente da Prgvincia do occorrido, e dos mot.ivos 
por que não pôde ir presidir á· referida Junta. . 

Art. 237. Organisada a lista geral, a Junta Revisora 
fará transcrever os nomes dos alistados em pequencas. c~ 
dulas de igual tamanho, e no dia seguinte mandará ler 
pelo Escrivão pi"ivativo do .lury a lista dos Cidadãov apu-
rados, e á proporção que forem proferidos os nomes , o 
Promotor os verificará com as cedulas,. e as irá lançando 
em h uma urna, que se~á fechada apenas terminada esta · 
operação. . " · - . , 

Art. 238. ; :. Esta urna será fechada ~om tres chaves d.i.. 
versas, cada huma das qurljeS fiCéUá,~m, pod~r de .cada ltunt 
dos tres Membros ·da .Junta •. ·Quando· :-porêm o Jujz de Di
reito tiver de coner · differcntes Termos , e o Promotor de 
acompanhai-o , serão clavicularios ~ em lugar ·do primeiro , 
o Juiz lUunicipal , e em lugar do segundo , o Subdelegado 
em cujo Districto estiver a Casa das Sessões. do J ury. 

Art. 239 •.. As urnas co!ltinuarâo a ser. ~uardadas pelas 
Camaras Mumc1paes, que Igualmente contmuão a· fol·ne
cer os livros, e !IQJ.is." objectos necessarios pat·a · os .tra)>a~ 
lhos do Jury. -

CAPITULO IV. 
i; .. •.•v• 

Do Fóro competente. 
;. 

Art. 240. A competencia ·do fôro para o conheci· 
mento e decisão das causas policiaes e criminaes, con
~4Ãaua a regular-se pe188 disposições ,dos. Artigos 8. 0

, 155 7 
'i466, 157' 158' 160 § 3. 0

' 171 § 1.0
' 257 e 324 do. to

digo ·d~ ,Process? Criminal , com as excepções declaradai 
llOI' ~g91-.,~~~:; ' • . ~;t!-{f 

Art. 24t.·~~~-~~icipaes ~if>~~---PI"I 
-..>"-: ~---
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julgar deAn'itinmente ~ eon~do na iHm.a d~'~tri· 
-.lo Jj du..._dil!osições ··criminatte· deste Rtfp)amellt$, :..t~ 

d:·~Art. 242. Os Juizes de Direito das Comarcas sio "011 

~pê~nte$ para fort'llar culpa aos Empregados publico» 
"" .. :h60~tirivilegiados , nos crimes de responsabilidade, ·e par• 

julgal-os definitivatnentc na fórma do Capitulo 13 das ditai 
disposições criminaf's. · 

São Empregados puhlicos não privilegiados todolil 
aquelles que não pertencem ,,. classes especificada• · DO 
Artigo 200 § 1. o do mtstno Regulamento.· "V ,,, 

Art. 243. Quando em hum Termo tiver -appartcid() , 
e estiver em acto sedição ou rebellião , será o fôro compe
tente para o conhecimento de qnaesquer delictos commetti
dós ahi ' o ?o s.u~delegado ' ou !klegarl.o _.lnais proximo ·' do 
Termo mrus.~:vtsinho, ou o'illli&' Mmucipal e o Jury d~ 
mesmo Termo,· segund() lor: a·:natureza do delicto1 e o 
Tribunal ao qual deva pertencer e seu conheciinento. 

Art. 244. Quando o mesmo 'ttcontecer em huma Co· 
1narca, ou em h uma J>rovincia, será pela mesma maneira; 
o fôro competente o do Subdelegado ou Delegado mais 
proximo do Termo. mais .visinho , ou o Juiz Municipal e 
o Jury do mesmo Termo, de qualquer das Comarcas ou 
Províncias confinantes. · 

Art. 245. Se nas rebelliões, on sedições entrarem 
Militares, serão julgados pelas l .. eis c Tribunaes :Militares, 
e assim, se as Justicas Civis os acharem involvidos nos 
Processos que otganisare~~~t,arl~terâo ás cc.~•1petentes 
Autorirlades · Miliütes' as :·ctipl~thenticas: 4as· . peças, 
documentOS) e depoimentbS·:·'q&e lhes fizerem 'culpa. I ~ 
·· Art. 246 .. > Quando aéonteça que simultaneamente co-o 
m-eeem a formar culpa ·sobre o mesmo delicto o Chefê 
de Policia , J uit Mumcipal, Delegado e Subdelegado, ou 
todos·' ou alguns delles , proceiler-se-ba pela seguinte 
maneira: 

Se con.:orrer o Chefe de Policia proseguirá elle, em 
todo o caso, no P1·ocesso , salvo se julgar conveniente 
rcmettcl-o ao Juiz Municipal, Delegado ou Subdelegado 
para o continuarem. ·· ·· 

Se não concorrer o Chefe de Policia , mas sim o De
legado, proseguirá este, salvo ().caso da 1·emessa acima 
figuJJado. · . 

. Se concorrerem somente o Juiz Municipal e ~hum 
Subdelegado, proseguirá aquelle. · · · : ' · 

Se nos lugares em que houver mais de hum· Juiz 
1\Junicipal, com jurisdicção cumulatint, concorre-rem dons 
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O!t ~~ui,;, prosrgrura :ttpwllc que prÍillf'Íro tivl"r cniiJt>~ado 
:1 {O!II:\1' \'Ollll('t'Íilll'l\(0 do dt'IÍclO. 

ht. :2"Í7. Os Cltcfcs tlt' Policia, J),·JrwtJos r Snhdc
lq;:•do·;, os .J nizt·s de Hircito t' f\lnllicipacs, quawlo foren1 
ÍIIÍilligo-; capitacs, Olt intiutos ami;;os, parcnlf's, ronsan-
1;uitwos ou :-.llius att; o 2." gr:Ío de algnllla das Partcs, 
seus ::uuos, st•ttltnres, tutores ou cnr:ulon'"' on IÍ\'<'rCIII 
t'Olll algnllla tkllas df'manths, on forf'm partirul:wnlf'n1P 
intcrcss:Hlos na def'is:io da e:tusa podf'r:io ser n't'llsados. 
E clles s:lo ohrig:-.dos a dar-se de sw'lwi los , ainda 'J'lrllltlo 
niio sf'j;ío rf'cusados. 

;\ri. 2-i~. As tlisposi<:lws do Arti;~o prec('dcnle náo 
ICill pon'·111 hw:tr a respeito 1los }lroccssos dt• f(ll'tlnc:ío 
df' culpa, e tYc desolwdinwia, em f(IH' o-; .fui:ri'S ~ão 
podl'lll ser tlados 1le suspeitos. 

Art. 2-iH. Qnando qnalrpwr das sobreditas Autori
dade:' se houver dl' d<wlarar sn,pci la , o far<Í por !'St·ripto. 
declarawlo o tnotin), e finnaudo-o com jnrarucnto; t~ 
ÍHUIH'tliatamf'nte f:tr:i passar o llroc~sso ao Jniz. a quPm 
competir o sen ponhccimento, com citaç~io das Partes. 

1\ rt. ~t)O. Qnaudo algmHa das Partrs pn~tcmkr· n•
eusar o .Juir., dever:i tleclarar-lh'o, <'111 :~wlient'i:l, por 
cscriplo, por ('lia assignaclo, ou por sc11 Procurador, df'
duziudo a.-; razé')cs <la rccnsa~·~io por ariÍ(~ns ns;it~n:ldos 
por J\tkngado, t' aHnPxando-lhes logo o rol das lt'sl<'lllll

ultas, (que 11:1o poder:lo ser accrcsct'IJI:td,ts, mndad:ts, 
ou substituída:; por outras) todos os dnclllliCHios qtt(' 
tiver, f' o conltccinlf'nto do deposito da l'allÇétO respt'Ciiva, 
a qual hc p;ua os Snl.dclq~ados c Dckg:ldos da <JUantia 
tle doze 111il rt'is; para os .luizf's l\ln11ieip:w"- ck dn:aseis 
mil n·is; e para o:; Juizes dt' Direito e Clwf'e,.; de Policia 
dt' trinta (~ dous mil rt-is. 

Art. 2.'")1. Apresentados os artigos peh w:tueira dita, 
o Juiz recusado~ suspendeudo o proGresso tht causa, se 
reconhecer a suspeição, m:wtlará _junt:n- os artiw>s aos 
autos, por seu despacho se hnçar:Í de suspeitfl. e fará 
H'nll'ttf'r o Proeesso ao Juiz., que •\eye snhstitnil-o, na 
fôrnn elo Artigo :!53 tlo presente Rq~ulamento. 

Se náo se reconhecer suspeito , poderá continuar no 
Proce~so, ~omo se lhe não fora posta suspeição , e re
tm·ttt'l t 'h 1\\to.; :ntiro.;; ao Juiz a quem ~ompetir tomar . 



t"onllccÚllcrdo ddles, com a ~;ua rr~post:-~, ou rirn!lL'>l:m
~iada informação, que dar:.í. dcut ro tle trcs dias, (pte ::~· 
contarão d'a<judlc , em 1pw os u:csJuos artigos forem 
oflcrccidos. 

Art. 2!J2. O .T uiz da suspcii::lo , sem t1('lll0ra assi
gnar:i I<'I'IIIO , dia ~~ l10ra pa;·:\ o rccusanle aprc~:('u(ar 
suas tc:;tcllltlllhas, uiio pass:111do de cinco 1:ia:;, t', pro
duzidas esta", llw assinnará wai:; YÍJdP qualro horas para 
.tllq,ar o ma i:; qnc lhe C011YÍCr, c tlt'ridir:Í ddinili\'a!u<'Hl(', 
t·omprdwwlcado ua Sentença, qrnudo for coulr;o:ri t ao 
rccus::mtc, a perda da respn·ti,·a t·:uu::lo. 

Art. 2f)~. No caso de proecdn a rct·n~:u;;lo, on por
t[ltC lwja sido rcconlwcida, on porqnc a Scnteu<;:l a lcuha 
julgado proccdcutc, se o rc~u.>:H!o for Hclq;:ulo, ou Subde
legado , on Juiz l\]uuicipal será sn hst i tu ido pelo seu Snp
plentc, c este pelo seu imtllcdi:t!o, c se l'or Chcl'c tlc 
Polici:1, nn Juiz de Ilircito r('lo Juiz 1\fu1.í,·i1;al. 

Art. 2;-d. Onando a Parte cn:!l;·::ri:l n·< Oidtcccr a 
jtt>tiça da sn"pcir;üo, podcr;Í, ;, t<'<JI!c'I'Í!Il<'lllo ~.cn lança
do nos :1utns, suspender-se o Pi'n<Tsso, at(: (J:!C se alti
IIH' o co;:hccin!cnto tla li!CsJ:::t sw:l'('i .<lt:. 

Art. 2:1:). l>a,.; snspcicJJcs pnst ts ao.~ J uizl's t1c Direito 
cr)nhcccrú o Jury, aa qu:d :;n:t() l'!'llwitid'l.; (I; :trti;;os cnn1 
a rcspos:a 011 iu!'nru:a1;:io cL- qw' lr:t!:l n ,h!. :J:d, seu
do o mcsii!<J J!lry p:n:t t'.'·~~' c.J" pn< li(!n l''''n Jni: ".!tc
nirip_<d Snppklllt' dn Juiz de· lhri!". 

C\ PrfTJ.O \ r. 

Art. 2.-.t). f)na1Hlo s<· 1inr r •íillll!<'l!ido algum drli-
na qnc dei~ e vestll~IOS, os fJWl<', pqs-,;~o s<'l' ondarHH'IliC 

f'Xamillados, o Chefe de Policia, Hclt'_g.do, t_'uLdl'ler;ado , 
Juiz 2\lllnicipJl, ou de l'az, qtw lll<ll:) proxuno c prom
pío se <~l ku·, 1. rcqun imcuto dt· Part t', c:1 t·x-olliciu, 11us 
críu.c:; cu1 que tCill lugar a dc:mnci:1, prou·dcr:í. ÍllllllC
di:.itau.cu~~; a corpo de delicto, 11:1 1úrnta c~o::; J\rtifjOS 258 
do prc:~cH:c Ilq~ulamc·Jto; f' l ~!~ c 1 T~" d0 Caclino do Pro
cc::;so Cri 111 i nal. 

Art. 257. Se o deli2to n~\0 tivc1 t~'i\ado vcs{igios, 
ou cleHe somente se tiver notici:1, quando o.s vc:;tÍGÍ05 já 
n.io existào, nüo se proccdrr.1. a ('nrpo de ddicto, brrs·
tJl~do parl :-:. base do Procrs<.'t r1:1 f''!iwtc:·o (h ('U!pa' a 
queix~t on r~n;~n:ci:l tb P<:r·~,, cu :~ rnr·:·.·ipa~:-,() dTicial 
r~ll(' !•(r;,,-r,·, fl{l 111\ faffa dr· f~flt'j\·1 _ .!·'•!:'I'I'Í;I, f'.l! p:1:ti-
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HJU~;io oHici:tl, a ,tn·lar:u:üo que lizPr o Clu:k dt: Puh· 
,·.ta, Juiz 1\luuicival, lklcgado, ou Suhdeler,ado, no anti• 
iHicial do Processo, de lhe haver chegado <i uoticia a 
t·~ i.-;tcncia do <lelicto, CO IH tacs c taes circunstancias. 

Art. 2;)8. Para se fazer o auto 1lc corpo tl,~ dclicrn 
s~T:io ('hallladas, pelo llii'Hos, duas pessoas }H'olissionat~;,; 
c peritas n:t. ma teria de <JHC se tratar, e na sna falta 
l.l.{'.~soas cutcuditla'' c de hom S<'nso, nomeadas pela Au
IOI·idadc <ptc v residir ao mesmo corpo de de1icto, a qual 
k~~tlo-lhcs dcfcrido jnralli('HIO, as encarrqpr:i de exami-
1·\:l r c dcscrTH'r com venladc , c com to< las as suas cir
t·un:.t:uwia~, 'l'llanto obsCIT<HCm, c 1k :waliar o <hmun 
rc~;tdtanf(~ do dc\icto, salvo qualquer _jnim ,lclini!ivo a 
t·~f(' respcilo. 

Art. 2t)n. llarct1do no luGar -:\fc,lico·~, Cintrgiüt•:;, 
Bo1ic1rios, c onlros t[II<H'Sf['H'l' profis~ionacs c J\Jcstrcs 
de ofl:cio, qnt• pnt«'lll.':io a algum E:;lahclct'ÍilH'IlfO pn
ldico, on por qn:llqucr lllOIÍ\O tcnhúo yem·i111en1o d:t 
Faí'Ctlfl:t N<1cion:1\, srr:io chawados para f.1zcr os corpo'!' 
de 1ldicto, priu1ciro 'P~~' outros qnacsqucr, sah·o o caso 
de nrgcnci:1, Clll que u:io poss:io I'OIJCOITCr prolllpl:uHcnte. 

A'~ pessoas <lnc scm jn•;L:1 c;msa, se uào pr('starrrn a 
hzc•r o corpo 1lc dclicto, ~cr:'t impost:l a multa 1lc 30 a 
!t(),~ n:is ~ 1wh Autoridad«~ qnc presidir ao liH'SiliO corpo 
ti~· delicio, saho ~<' for Juiz de Paz, porque n'cssc caso 
~n.í a dil:l pena illlposf:l pelo H!·lrgatlo, .Juiz Municipal, 
nn Sn I )(ldt·)T;lt lo. 

\rt. 2dh. O corpo (le dclicto poclcr:Í. ser feito dt· 
dia , on de Hoitc, ('111 tlia Sauto, on ft'ri:1do ; r sempre o 
~cr<Í. o mais prnxim:uuentc que fnr possi,·cl, :Í pcrpetra
•·úo do delictn. 
. Ar I. 2ü I. <)nau do o .l ui r. de Paz fizer o I'Orpo de 
•ldiclo, rcmelld-o-ha iuHJJcdiat;-~u•entc, com Ollicio scn, 
~i Autoridade poli~..:ial 011 crillliual, a quem pcrfcllccr pro
~;f'r,nir no l1rorc~so. 

Art. 262. 03 Chefes de Policia, Juizrs J\luuit'ipaes, 
Oelcr,ados c Snhdder,ados procc,lcrüo <Í fomll'IÇiio da cnl~ 
pa, ou e1n virfntlc de rtncixas on dC'nlllH'Ías dadas , uo-. 
(~asos c com as formalitladcs estabel<'citlas nos Artinos 72. 
7:l. 74, 75, 76, 78 c 70 do Codigo do Processo Ctillli.
tt:t1 ~ on IIH'r:llll<'JJ te C'.x-ofJicio. 
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Art. 26:\. O procedimento cx-ollicio lt'llt lngar !O··· 

das as vezes, cpte chega.· ;Í. noticia das Autoridades ('J'i

minacs f.aycr-se p~'rpd r a do em seus rcspcct i n>s Histrit·l os 
algnm claqucllcs dclil'los, ctn •l'lf' cahc a denllrwia, ain
da qnc dc!tllllt'iantc u:"io l1aja. Tt'lll ignallllcnll' lt1l~:tr a 
n•stH'ilo dos de! ictos mencionallos 110 "\!'ligo ;·J." da Lei de 
'16 cl(· Outubro de tR:H. 

Art. 261. Quando se tiver forrnado ('orpo de de
lido, na fonna dos Artigos 2f)(j e :l!'lR clcstc Hcgul:ullcn
to, scnir;Í clle de base ao Procl·sso da fonn:u::io da cul
pa, para se proccdPr soln·c o scn contendo :í inqlllrtç:w 
das tcstcnHIHhas, a fim dl' se descobrir qnc111 seja o dc
linqncntc; mas quando nüo se tiver fonnado 110r st·r o 
c·.rirne thqnc\les, qne 11:to dei~ :i o w·stigios, on porcpw 
clclle somente houve noticia, qtww1o tacs vt·stigios j:í 
n:'io c\isti:io, organisar-sc-lta o Vrot·csso, n:io sl·l sem t'ssc 
:nltO precedente, COlliO tamlll'm sem a n•·,·cssil1adt· de 
ltnnta inqniriçúo cspcrial para St' ycrili(';lr ptl·riauwnt•· a 
cxistcm·ia do ddicto. 

Art. 2G;). Com o eorpo dt· tlt-licto. 011 St'lll dlc. JIOS 

tcru10s do Artit~n antcccdcutc, }ll'OtTdt'l'-SI'-1.:1 ao smtltna
rio para a forma~ii.o da culpa. No caso de l1avcr coq1o 
dt· dclitto, as t<·slctmmlws scr;i.o inquiridas snnwnlt' a tTs
pcito .lo tlclintpwntP para se :-tvcri;;n:ll' c dcscohrir 'lllclu 

clle l'wja; <' nn coutrario ser;io i1tquiridas, 11:1o Sl.l a 
rcspcit.o do llclicto c suas ein'tlllslaurias, coll<l) tand~l'H\ 
;Íccrca de quem seja o delinqncnlt'. 

A..t. 2GG. No smnmario, a f]ll<' S(' proceder para a fnr-
1JW<::io da culpa, 110s casos 1'111 qnc u:lo tclll lur•,ar o pro
n·dimcnto cx-ofli('in, inqniJ·ir-sc-l,;ifl 1wlo tlH'IIIl~; d11as tcs
lcmuuhas, e podcriio ser inqnirid:-~s 1\l:li:> :1tt~ ljlll' se prccn
dJa o nutllcro de cinco. Nos l'asos porl'~r:1 t'lll que tin'l' 
lur,ar a denuncia inqnirir-sc-l::lo rinc:1, e po<lnúo sn in
qui1·idas mnis att' o llllllHTO d<~ oito. 

Art. 207. Alt'-m do llllltll'l'O das tc~tt'lltlltt!.:-~s, qHt~ 
forem inq11iridas pnr virtwlc do Artigo antc•·ctlcntl', tanto 
no caso de pron·<limcnto cx-o!f:cio, cot11o 110 ro11trario, 
serüo ÜH]niridas, sempre que for pn..-.'-'iYcl, a~ pessoas, ;Ís 
quacs ~~~ rl'ftTÍI'<'lll em scns dcpoilllcutos as lt•stelllltllhas, 
que já houYt'J'em dc·posto. lgnaltllt'ntc, c St'lll que se con
tetn no Hnmcro das testemunhas, srr:1o tor11adas as decla
l'açõcs das iufonnauti'S, 11:1 fl'll'lna do Art. R~) do Codi:~ll 
(lo Processo C ritn in a I. 

Art. 26H. <)unmlo ao tTinw, sni)J'(· o qnal se prn
l't'<lcr a Sllllllllil.rio. fot· iudil'iado 111ai..; de lntlll ddinqncult'. 
e :ls tcqrtnl!!Jh:t..; dt·:-:st· :-:IIII!I!Iartn 11:1n dcpl!;olTt'lll C<.lltlr;: 
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l111111 ou outro tk tacs i11dici:ltlos, a rt'SIH'ilo do qual tc-
11l1a o .Iuiz stttlllttarianle coucdJido \Tltetncutcs suspeitas. 
t•ndn;i este, t•x-ollicio, inquirir Jll:tÍs duas, on t.rcs l\•s
lt'llllllthas, sn:ucnlt' a n·stwito daqnt•llc indiciado. 

,\rt. ':WH. No rnais que pntcru·t~ ao Processo da for
tuarao tla t:nlpa, se ohscrvar:i t'X:lctanlcntc o disposto 
!I()S 1\rti;~os 1 H, 11:~, J 17 t' 1 W do Codi(;O do Processo 
\:r i 1 n i: ul. 

,\rt. 270. Aiuda que a~~ .\utorithdcs, a qnc111 itH'llllt
lw a fonuar;?w da cnlpa, u;io olllc11kto por lltcio das in
rurn;:u.:t'ics, C dí\Íi~CilCÍ:tS ;1 <JliC lwliYCICill ]>I'OCl'dido O !'0-

!:!<:·ri!l\\':!lo de <i'H'l:l 1H· o dcEnqw·ttlc, n:lo dci\.ar:io d<' 
t'rot·cdl'r cor;tra dlc, c.-.:-olli('io, ou por YÍttudc tlc tpwi
;-_;1, ou dcnnuci:1 , segundo conher 110 raso, ctn tptal(tner 
tt·r:~lH' <tllc seja dcscolwrlo, Clll quanto n:io prcsnT\'t'l' o 
I !t' I :c( O. 

Se liudo o Prun·sso <la foru:a<::-to da culpa, (' n·utcl
tido ao Juiz coutpt·tcnt<~ para :tpn scnL1I-o ao Jury, tivc
l'i'lll :-.s sobreditas Ant.oridatlcs noticia de que cxi~ll'lll ltlltll 
on rn:tis crintil!osos do lltt'SIIIO ddicto, podcr:ío fortllar
\IH·s lt0\'0 Procc:;so, Clll quanto o crilil\' n:io prcsnt'\TL 

LU'JTLLO \!li. 

Ali. 2'7" l. { )s dclic!os t' t'Ottt ran'tt<:{lt's, ~ohrc os qu:t('S 
as .\lllorid:ult·~; poli1·Í;ll's c jttdit·iarÍ:1s dcl'idt'lll dl'lilliliY:tlll\'11-
tc, pn·scn'Yt'lll por Jnt111 :11t11n, estando o dditttptcttlt' prc· 
st·nlc sc111 inlt'II'IIJl<;:io no J)istrido, c po1· ln•s cslaudo 
ausente <'111 lw•ar sahido. 

Art. 272. 
0

0s <lclictos, em <ptc lcnt lu{~ar a fiauça, 
prescrevem por seis :ltmos, cst:11Hlo o dclin<tncntc prcscutc 
sem intcrrnp<,:úo llO Termo, cm qnc residia ao tempo da 
pcrpctraçiio do tlclicto; por viu te au1ws cstamlo auscutc 
ft'Jra do lmpnio, on dentro em lugat· llÚO sahitlo; c por 
dez estando auscute em lugar sahido dcHII'O do lmpcrio. 

Art. 273. Os dt·lictos, qne n:lo ad111ittcm fian<:a, 
prcsc·t-c\·cm uo fim d<~ vinte a!tHos, cslan<lo os n:os au
scutcs em lugar sabido <1<-utro do J nqwrio; por tlcz an
HOS, estando presentes sem iutcrrnp<J•o no TcrtiiO; c cs
t:.wdo ausentes em lugar niio s.:.hido, ou f,·,m <lo lutpc
!'lo. n;[o prt:scn·n·nt t'lll tcnrpo algm11 . 

. ht. :r:>L A ulorit;:rt::•n de illdt'lttt•i~;ar prcsctTH' l; 
s:Htns ttint:t ~lli!Jns. t'OJJLtdPs do dia, t'lll ljllt' o ddil'lo f~ .. 
l · ( ' ll ~ I l r I' I t Í l ! 1 ' • 
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Art. 27t,. O tnupo para a prcscrip:~io dos <ldictus 
t'Onla-sc do dia, em qtie forem comHwtti<los, ou do ul
timo aeto praticado quando os tldictos constarem de ac.tos 
succcssivos e reiterados, quet· se teuk1 , on nf!o prored tdo 
n qualqun aclo da forma~úo drr culpa: f;C l'?rt~lll ltonH'r 
}H'Onuncia, interrompe-se o cnrso da pn's<Ttpl~ào, c co
IIIC~a. a contar-se o tctll}IO delta da da ta da llll'~;llla pro
llUIH'I:l. 

Art. 2./G. Os rl-os pot1cr;"i.o allq;ar a prescript:ao em 
seu favor <'lll <ptal<ptcr tempo , c acto do Prol'csso da for·
m:tç;io de cu!prr, ou accusaçúo, pcratttc o Juiz ~\ltwici
pal, ou <1c Direito, coufonne a 11atnn·za <' c~:Ltdo <los 
Processos, c com iatcrntpl;:io dcllcs, <'111 lpnnto :i can~:t 
principal 

Art. 2i 7. Se o l)roces,~o lptc se forn:a r d isscr rcc-pci
to a ddictos c contran·nçiJes, sobre que as Autorid:1dc-; 
policiacs c jnl1iciarias dccidcm«ldiuitiYalll<'tlll', jnlgar;i a 
}H'l'S<TÍpl;:io a IIH'smrr Antorid:~dt' que o c~ I iYt'l' fl'nnando. 

Art. 278. s~~ a respeito de nÍillCS' rujo julean;cnlo 
fina\ pertence ao .ftll')l , for orposla a ptcrt Íj'Ç:lll (IJJ!l'S 

que o J>rocesso seja sujeito ao ~1:11 cOidlt'l'Íillt'lllo, Fcr:'l ('lia 

julr,ada pelo .lniz 1\Juniripal, a quem os U!ct'c:.; de Po
licia , Uelt·(;ados e SuiHldcgatlos ll'lllCL\l'r;~o o PrrH'(' :~o , 

qu:llldo lltt~ tcnkio dado P' inrÍj>io. 
Art. 27U. Se poH~IIl a llll'Silla pn•.;t'tÍrç;lo f,Jl' oppns

ta t1cpois que o Processo LiH·r sido :-~ll'crto :10 conheci
mento do .lury, conhecerá dclla o Juiz de Direito. 

Art. 280. O réo que tiver t!e allcgar prc~nipç;'io, 
o fad por meio de lluma pctiç:lo articulada, na qual in
dicará todos os seus fundantcntos, juntaudo-lhc todos os 
Jocumcntos c provas que tiver. 

Art. 281. Julgando o Juiz tle ])ireito, ou l\luiliripal 
concluJente a allcgação de prcsnipçúo, Oll\'Ír;t a Parte 
contraria , c inquiridas sobre oc.; factos que tÍ\'I~rcm alie
gaJo as tcstcnuwltas que olfercl'nem, profcridt a sna dc
cis;io, que dad. logo sem dcpendcnci:-t de pro\·a e de au
diencia da Parte , quando entender que os fartos aller,a-
dos, ain(b que provados, não são condudcntcc;. , 

Art. 232. Quando a decisão fot· contra a prescripç:'io 
allegada , proseguirá o J>rocesso, sem cmbarr,o do rcru rso 
interposto pela Parte. ) 

Art. 283. Quando a prcscripç:io for orpost:-t p~rantc 
o Chefe de Policia, Ddegado , on Subdelegado no Pro
cesso da fon11ação da culpa, f:~r;lo este.; jn11t:-~r aos auto::; 
a 1·e~pcctira peli~·:io, c ordet1:n:lo a ~na l'<'lllc..;~a ao Juiz 
'hwiripal. Se adt.trctu p01 Clll l[lll' ,, llt''' 111.1. ;til c;;:•\· ;to ltc 



" 
~vítlenlemcntc ra\·ilo5a e inrondutlente , prost'cuirifo no 
Processo , c determinarão que a Parte a nprcscute ao Juiz 
:Municipal , á Yista de cujo de~pacho somrntc remetterão 
o me" mo Procc~so. 

Art. 2fH. Quando o Be!egndo for ao. mesmo tempo 
Juiz Municipal tnnwrá, como t:1l, eouhecilllellto (la pres
uipç:io que for opposta em Processos por clle formados 
nnno Hdt•g:uio. 

C.\Pl'l'l' L') I 'Z o 

/Ja f!loUlill!lf'Írl , da ofll(l .ru.r!l'!lltl(tÍo , t' tia roti(ironio do 
Processo da jillomartiu tia culjHL o • 

Art. ~85. Se pela inqniriçüo lh" tcstcmu11has, intcr
ro;;alorio ao iwliciado dcliuqncute, ou iuformaç!Jes a (1ue 
tiverem procedido as Autoridades 1.:1 ituinaes , se coJJveu
eerem da cxisteueia do delicto, c de quem st·ja o de
linqueute, declarariio por seu despadro uos autos , c1uc 
julgao p1ocedeute a queixa , denuncia, ou procedimento 
cx-ollicio, c oLrigado o mesmo deliuquénte a prisão, nos 
casos em qne esta tem lugar, c sempre a livramento, 
(Anir~o 111 do Codign do l 1ruccsso Cri111inal), especificando 
o ArLÍ{~O da Lei em que o ojul1~;io Íncur-;o. 

Art. 28G. Qnaudo não oLtiyercm pleno conlJecimento 
tlo <lelicto , ou iudicios vehcmentes de quem seja o delin
qucull~ , dedarar;io fOl" FCU despacho llOS autos , CJUC IÜtO 

_jul;;:io tHooccdcutc a <lllcÍ\a, dl'llli!Jci<1, ou ptoccdimcnto 
ollit:ia!. 

Art. 287. Os tlcspachos t1e proccdcncia ou improcc
dcncia , isto he , de prouunc;a ou u:ío pronuncia , na LH·
ma dos Arti{~o:.; antecedentes , que fot e111 profe• i< los pc
los Chefes de Pulicia , ou J uizc:> M uuiripaes , produzirúo 
immcdiamentc totlos os seus cH'citos a favor ou contra os 
réos; se o foreu1 po1 êm pelos Uclcg~dos ou SulHlelqpdos 
ficarúo dependentes dos de:•paclws de sustentaç;i.o , ou re
,.oGaç/i.o dos Juizes l\Juuicip;~cs. 

Art. 288. Os despachns de (Honuncia ou uão pro
nunciG, proferidos pelos Delegados, produt.irão porêm lor,o 
todos os seus uc\·idos eífcitos , quando as funcções de Dc
lecado se acha rem accumuladas com as de Juiz ol\1 unicipal 
na mesma pessoa. 

Art. 2St>. Os Deler,ados e Subtlelegados , que tive
r·cm pronunciado ou não pronunciado alp,um réo , remet
tcrão immediatamentc o Processo ao Juiz 1\lunicipal do 
re.;pcctivo Termo para sustentar ou rcvor.<u o despacho de 
pron:1 ri:1 . 011 n:io pronuncia. 



No caso de. m1o pronunci~ c de cslu o rt:n preso , 
(ou porque o fosse em flnt~nllltc, ou antes de culpa for
mada, nos casos. em que t'Ssn prísiio tem lnr,ar) n:ln sPr:Í 
~olto antes da dccisiío do .Juiz l\lnnicip:d (rhligo 4U da 
Lei <le 3 de Dezemhro de JS-11). No de pronuncia po
t·êm cxpet1ir-sc-ba J\h111dado de pris;io, nnlt's d:t rci!H'Ssa 

do Processo no diln .lniz, qnc dará a sna dcl'isi"to c o tlt·
volvcr:Í com a waior brevidade pos:;iq·J. 

A H'lllCSsa de qne trata C'>lt: Artigo tc1·.í lugar :Jintla 
no caso em q•Je o Juiz reYoguc a pronnmi:1 que profl'
rira, c scr:'t consitlerado esse despaclHl tle l'l'\·o;;:•(io eomo 
tle n~1o pronuncia. 

Art. 290. Se qn.1n lo l!Jc.:; forem prcscnll'~ os Procf's
sos para o fim indica<h no Anigo autccedc••te, nchan•nt 
os Juizes J\Iunicipae3, que lta ndles prcteriçito de foru~:t
li<laJcs legaes, que induz ~llida\le , ou falta:. qne prc
judic:io o esclarecilllcnto da ~rd:ule do facto , (' de . ..;nas 
circunstancias. proccderúo c·x-oHirio , ntt a n·qltnilllentn 
tle Parte a todas as dilig,~ncia~, que jul;;:t• t'l!l p1 cci-:.1s p:na 
a ratificaç;\o das CJllei:xas nn dcuun(·ias , cnH·wh das Ld-· 
tas que induzin·u1 nullidade, c a fin1 de dar ;10 facto e 
suas cirruustnnrias todo o esclarccilllCIIlo <J'IL~ for ll('n·s
snrio, klvcnclo-:-c nisso o mais llrcye c SllllllllíltianH'Iltc 
que for possircl. 

Art. 291. Pnra esse fint maiH1ar;io q11c as queixas <' 

denuncias sejão juradas c assir:11adas pelos qn('i~osos e de
nunciantes; que os autos , interror;atorios, e inquiriçlies 
sejão assignadas pelos Juizes, Partes, testt>munl.as, c mais 
pessoas que tcnhão intervindo, quando faltarem 1ncs so
lemnidades; onlcnar:lo os iuterrogato• ins dos r/os , a re
pergunta , acareaçúo c confrontaçúo das tcstcnHutl1as, e 
outras diligencias, quando nos ditos Processos n:Jo honYcr 
suflicicnte esclarecimento sobre o crime, e suas cirnms
tancias , c sobre os seus autores ou compliccs. 

Art. 292. Estas diligencias ser:\o feitas perante os 
mesmos J nizes 1\Iunicipaes , quando os n~os presos, ou 
soltos, as testemunhas , ou outras quaesqucr pessoas, que 
tenhão de intervir neJlas, estiverem em dist:wcia tal, fJUC 

lhes pcrmitta vir e Yoltar no mesmo <lin , aliás ser5o fei
tas pela mesma Autoridade q1w rcmeltco o Processo, rceu
viando-lh'o o Juiz 1.\Junicipal com as iustrucçües que jul
ga•· necessarias, as quaes serúo por clle lançadas nos autos. 

Art 293. Dccretatb a prolliiiiCia pdo Chdt' de Po
licia, ou Jui:r. l\Innícipal , c •;ustc'nt.atlns por t'"lf' as fJllC 

tlecrdare:11 os Hekgados (' SuiH!dl'f:ado:>, sn:'. lançado o 
llOIHC tln n'o 110 lirro 1:1ra 1"'1' (jlll dt·~tÍII:ldn. O qu;d 



se• il numerado e rubricado pelo Juiz de Direito , com tet·-
1110 de abertura e encerramento , c se passarão as ordens 
nccessarias para a prisão dos réos que cslircrcm soltos, 
Jlcando os mesmos sujeitos : 

1. o A' accusaçào e ao julgamento. 
2. 0 A' suspensão do exercício dos ])ireitos Políticos. 

Art. 29i. As testemunhas que tiverem deposto no 
Processo de formação de culpa , ficão obrigadas por es
pnço de hum anno a communicar á Autoridade que for· 
uwu o mesmo Processo , qualquer mudança de sua resi
dcncia, sujeitando-se pela simple5 omissão a todas as pe
nas do nüo comparecimento, em conformidade do Artigo 
53 da I~ei de 3 de Dezembro de 1841. 

Art. 295. O Escrivão que escrc\·er o depoimento da 
testemunha a intilllará logo que araLc ele depor , para que 
Lu;a a commuuicação mencionada no Artigo antecedente , 
debaixo llas penas a. que se refere, e portará por fé esta 
intitnação no Hm do mesmo depoimento. 

1\rt. 206. O Juiz que houver formado a culpa, ape
nas receber essas commmlicações , as transmittira ao Juiz 
1\Juniripal. 

CAPITULO X. 

Das Fianfas: 

Art. 297. Os Chefes de Policia, Delegados , Subde
legados e Juizes 1\lunicipaes são competentes para conce
der fiança , tanto aos réos que houverem }HOnunciado ·, 
como aos que somente tiverem prendido , em quanto es
tiverem debaixo de sua ordem. 

Art 298. Aos Juizes Municipacs pertence conceder 
fiança áquelles réos que lhes houverem sido remettidos com 
cs respectivos Jlrocessos, para serem apresentados ao Jury. 

A1·ts 299. A fiança não he precisa , porque nelles os 
réos se livrarão soltos, nos crimes a que não cstivet· im
posta pena maior que a de multa até cem mil réis, pl'i
são , degredo , ou desterro até seis mezes , com multa 
correspondente á metade deste tempo , ou sem ella, e tres 
mezes de Casa de Correcção , ou Ollicinas l)ublicas-. 

Art. 300. Da disposição do Artigo antecedente são 
exceptuados os réos <JUC forem vagabundos ou sem do
micilio. 

Sào consider:\dos v3gabundos os individuas que não 
tentlo domicilio certo, não tern habitualmente profissão, 
ou officio , nem •·enda, nem meio conhecido de subsis-
tcm'ia. 
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St!tão considerados sem domicilto certo os que uão 
tllostmr·eru ter fixado em alguma parte Jo lmperio a ~tua 
laRbitação onlinaria e permanente; ou nào esti\·erem as· 
ialariados ou acr,regados n aluuma pessoa ou família. 

Art. 301. A fiança nào púrle ser couccdida : 
1. • Nos crimes, cujo maximo da pena for: l. o, morte 

JHltura1: 2. 0 , calés-: 3. 0
, seis annos de pris:l.o com traba

JIJO: 4. o, oito annos de pr-isiio simples : 5. o, vinte anuos 
di! degredo. (Artigo 101 do Codigo do Processo t:rimínaJ). 

2. o Aos comprehendidos nos crimes: J. o , Je cous
piração: 2. 0 

, de oppüsiçào por qualquer modo á cxe
~uçllo das ordens legaes das Autoridades competentes, 
quando dessa opposição resulte núo se clrectuar a Jili
gcncia ordenada , ou soffre1·em os Otliciaes cnc:urer:ados 
ua execuç.'io alguma otfensa physica da parte dos resis
tentes: 3. o , de arrombamento em Ca<lêas, por om)e fuja, 
ou possa fugir o preso: 4. 0

, de arrombamento, ou acom
naettimento de qualquer prisáo com força para maltratar 
us presos. 

3.C! Aos que foreHl pronunciados por clou~, ou mai~ 
crime!!, rujas penas , posto que a respeito de cada hum 
tlelles, sejão menores que "as indicadas !lO § 1. o , as iGua
lem , ou exccJâo, consideraJas conjunctalllcnte. 

4. o Aos que huma t-ez quehrare111 a fiança, concedida 
pelo mesmo crime~ de que ainda uúo cstcj~io lincs. 

Art. 302. A t1ança , nos casos em que tem lur,ar, 
será tomada pol· tenno , na conformidade , e com a~ de
clarações especificadas nos Artir,os 1 O~ e 103 do Codir,o 
elo Processo Criminal, e Artiuo :m da Lei de 3 de De
zembro de 1841 , e não se passará ao réo afiançado Con
tramandado, ou Mandado de soltura , se111 que tenha as
signado o termo declarado na segunda parte do dito Artir,o 
39 da Lei acima citada, o qual será lav.-ado pdo Escriyào 
no mesmo livro , e em scr,uida ao termo de 1ianç:t. 

Art. 303. Somente pedem ser fiadores os que , ten
do a livre aJministraçào de seus bens , possuem os de raiz 
na mcsmtl Comarca· ou Termo , onde se ohrinão e ser,u
J'ii? ~. J>ar,amento da fiança com hypol~lcca de bens de 
ra1z hnes, e d~sembargados , que tenhito o valor da mes
ma fiança, ou com <teposito no cofre da Camara Mu
nidpal do mesmo valor em moeda, Apolices Ja divida 
publica , ou tl'astes de ouro e prata , ou joias preciosas , 
devidamente avaliadas. (Artigo 107 do Codir,o (lo Pro
t~esso Criminal). 

Art. 304. Em lucar dos fiadores, poderá o mcsn1o 
rl-o fncr a hypothcca 7 on dcpo~ito , de que trata o ,\r-
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tigo antecedente. (Artigo 105 do Codi~o d'O ProeeiiO Cri• 
minal). 

Art. 305. Quando & mulher casada, ou qualquer 
pessoa que viva sob administraçào de outrem , como são 
os orpbãos; os desasisados; aquclles a quem , por qualquer 
motivo est:í interdicta a administração de seus bens, e o~ 
filhos famílias, que tiverem bens pmpriamente seus, ne
cessitarem de fiança , poderão obtel-a soba·e os bens, que 
legitimamente lhes pertencerem , Hcando obrigndos aos fia
dores, (Artigo 108 do Codigo do Processo Cdminnl\ 

Art. 306. No caso do Artigo precedente fican\o desde 
logo os bens dos afiançados legalmente hypothecados , e 
sc1 iío disso. intimados os pais, mal'idos, tutores c cura
dores , os quaes ficarão obrigados aos fiador~s até à quan
tia dos bens do afiançado, ainda que não consintão na 
fiança (Artigo 108 do Codigo do Processo Criminal). 

Art. 307. O valor da fiança será sempa·e arbitrado 
da maneira ordenada· no Artigo 109 do Codigo do Pro
cesso Criminal. Se a Autoridade , a quem pertence con
cetlel-a , tomar por engano huma fiança insufficiente , ou 
se o fiador no entretanto soffrel· perdas taes , que o. tot·
nem pouco idoneo, e. seguro, a fiança será reforçada, e 
pnra esse fim a Autoridade acima mencionada·, mandará 
·vir á sua presença o 1·éo, e debaixo de prisão, se não 
ol,cdccer logo que se lhe intimar a ordem (Artigo 110 do 
Codígo do Processo Criminal.) 

Art. 308. Aos fiadores serão dados todo-" o~ auxí
lios nccessarios para a prisão do réo qnalquer que seja o 
cstrulo do seu livramento : 

1 . o Se elle quebrar a fiança. 
2. o Se fugir depois de ter sido condcmnallo, e ant~,. 

de principiar a cumprir a Sentença. 
3. 0 Se notiticado pelo fiador para apresentar outro, 

que o substitua, dentro do prazo de quinze dia!', a~tsim 
o não fizer. 

Art. 309. Estes autilios, quando os requererem os 
fiadores , lhes serão dados , não só pelas Autoridades , 
que tiverem fonnado as culpas , e concedido as fia·nça. , 
e que farão expedir os Mandados de prisão ,. m• tam
hem por quaesquer outras , em cujos Districtos se acha
Fem os réos , sendo-lhes apresentados os ditos Mandados-. 

Art. 310. A fiança ficará sem effeito, e o l'éQ será 
l'ccolbido á prisão: 

L 0 Se elle a não reforçar, Ro caso do Artigo ~07 d'est.e 
l~egulamento. 

2." &e desi~lindo da fiança o 1nimciro fiador, não- apre-
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se-ntal' outro, na fórma e . no, p•·azo do ~r Ligo 308 § 3. c. 

do mesmo Regulamento . 
. í; .• : Nestes casos porêm não se . have~·ão os fiadores po1· 

de,J.Obrigados t em quanto os.:1·éos não forem effectiva
mtnte presos, ou não tiverem prestado novos fiadores. 

Art. 311. A fiança se julgará quebrada de Direito: 
l. o Quando o réo deixar de comparecer nas Sessões do 

Jury, ao que se obrigará pelo tenno de que trata o Ar
tigo 302 d'este Regulamento, não sendo dispensado tio 
comparecimento pel~ Juiz de Direito, por justa causa. 

2. o Quando e réo depois de afiançado , commetter de
licto de ferimento , offensa physica , ameaça , calumnia , 
injuria , ou damno contra o queixoso ou denunciante, 
contra o Presidente do Jury, ou Promotor Publico, sen
do por qualquer dos mesmos. delictos pronunciado. 

Art. 312. O julgamento do quebramento da fiança 
no primeiro caso do Artigo antecedente será feito pelo 
J ui~ de Direito , logo que, feita a chamada dos réos al1an
~dos, elles não comparecerem. Este j•1lgamento se in
cluirá na Acta ~ e o sobredito Juiz dará logo todas as 
neççssarills provi(lencias para que seja capturado o réo. 

Art. 313. O julgamento do mesmo quebramento no 
segundo caso do dito Artigo será proferido a requerimento 
do .Promoto•·, da Parte, ou ex-officio pelo Juiz, perante 
quem se achar o Processo , lor,o que lhe for apresentada a 
certidão da pronunria , pelos delictos de que trata o mesmo 
1\.r,igo ·311 S .2.,0,,d'este ~a&Uil~t p1·ocedendo a Im
ma iufo1·maçã0. :summaria sobwe a identidade da pessoa , 
quando a esse respeito haja alguma duvida. 

Art. 314. Pelo <tuebramento da fiança o réo per
derá a metade d'aquella quantia que o Juiz tiver accres
centado ao arbitl'3mento dos peritos, na fôrma do Arti
go 109 do Codigo do Processo, c ficará sujeito a ser jul
gado: á revelia, se , ao tempo do julgamento , nâ() tiver 
ainda sido preso. 

Art. 315. O réo perderá a totalidade do valor da 
fiança , quando, sendo condemnado por Sentença , que 
tenha passado em jnlr,ado, fur,it· antes de' ser preso. 

At~t. 316. O producto do quebramento das fianças, 
uos casos dos Artir,os antecedentes,. he pertencente ás Ca
tnjlr.as 1\'lunidpaes, que promoverão a sua cobrança pelos 
1neios competentes , deduzida primeimmente a importan
cia da indemnisação da Parte , e custas. 

Art. 317. Se o réo afiançado, que for condemnado 
não fur,ir, c puder soffrer a pena, mas não ti\'cr a esse 
tempo meios para a indcmnisaç;lo da Parte c custas, 
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o fiador será obrinado a essa indemnisaçào e custas, e per
rlerá a parte do valor da fiança destinada a esse fim , 
mas não o que corrcsponde á multa substitutiva da pena 
(Artigo 45 da Lei de 3 de Dezembro de 184J.) 

CAPITULO XI. 

lJo 1· prepara/v rios da accu-sari'io ; da accusarão , e da ,S enlenra.. 

Art. 318. Decrcta(la a pronuncia pelo Chefe dePoli
cia, fará elle, o mnis brevemente que for possível, remettet' 
o Processo ao E~crivuo do Jury respectivo (o qual fica 
exercendo perante o Juiz 1\Junicipal as funcções, que exer
cia o Escrivão de Paz da cabeça do Termo) estejão ou 
n:io presos os dclinquentes, sejào publicas ou particulares 
os delictos por que forào processados. 

Art. 319. Quando á pronuncia for decretada pelos 
Delegados ou Subdelegados, ordenarão es~es a remessa, nos 
termos do Artigo antecedente, depois que o Processo lhes 
houver sido devolvido com a sustentação da mesma pro
nuncia pelo Juiz 1\Iunicipal. 

Art. 320. Se a pronuucia porêm houvet· sido decre
tada pelo Juiz Municipal, encarregado de preparar os Pro
cessos para entt·arem em julgamento perante o Jury, pas
sará o respectivo Processo para o Escrivão do mesmo Ju
ry, a fim de seguir opportunamenle os seus termos. 

Art. 321. Se os dclinquentes estiverem presos fúra 
,la cabeça do Termo, em que devão ser julgados, se
rão , com a precisa antecedencia , para ahi remettidos , 
quando se houver de r~unir o Conselho de Jurados, fi
cando na Cadêa á ordem do, Juiz 1\lunicipal. 

Art. 322. O Juiz l\J unicipal logo que tiver conhe
cimento da epoca da reunião do J ury, fará notificar as 
testemunhas para comparecerem nessa Sessão. As que não 
comparecerem ficarão sujeitas aos procedimentos ordena-· 
dos no Artigo 53 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. -

Art. 323. Quando houver mais de bum Juiz Muni
cipal, o Governo designará qual aquelle que deverá fi
car encarregado de preparal· os Processos para entrat·em em 
julgamento perante o Jury. 

Art. 324. Lor,o qnc o Escrivüo do .Tury receber qualé 
quer Processo deverá fazel-o cuucluso ao Juiz .Municipal , 
a fim de que ordene as dtlirr

1
,encias necessarias para que 

possa set· subane~tido ao ron 1ccimento do J ury. 
Art. 325,,, Quando. o Juiz de Direito th·cr de com·o· 

tal !.unJa Sess5o ti<' Jurados, ofticiará ao Juiz. 1\:luni~ipal 
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do Termo, om]e se bonvet· de reunir o Conselho , no
titicando-IIJe o dia e itora em que lia de principiar a 
Sessão. :Esta partiripaçào deverá set· feita e:n tal tempo, 
que possa razoavelmente cltc!;ar ~i noticia de todos os J u
ntlos e hahitantes do Termo. 

Art. 326. N~ caso em que o mesmo Juiz de Di
reito se ache no Termo, deverá co11,·ocar os outros dons 
cbvicul:u·ios da urna dos .Jurados, e no dia immediato 
áqnelle em que hom·er ofliciado, na fórma do Artigo nn
teeedente, procederá, na presença dos mesmos clavícula
rios, ao sorteio dos quarenta e oito .Jurados, que tem 
de servir na Sessão, cujos no111cs parLitipará logo ao Juiz 
l\lunicipal. 

Art. 327. Quando porêm o Juiz de Direito se n:io 
adtar no Termo em que se deYc faze•· a reunião dos .Tu
r:-~dos, dercni encarregar ao Juiz 1\lunieipnl rcspcctiro , 
que convoque os outros dons clavicu1arios , c proceda ao 
sorteio de que u·~ta o Artir,o antecedente, 110 dia imme
diato áqucllc em qne hou,·er recebido a notilicaçào de 
que trata o Artigo 325. 

Att. 328. O sorteio ilercrá ser feito a portas aher
tas c por hum 111cnor, Javranrlo-sc de tudo o que oc
eorrcr termo cscriplo pelo E~crivão pri,·ntivo do .lury no 
]ino destina1lo para nellc se lançar a lista dos Jurados, 
c especificando-se o nome dos quarenta e oito sorle:1dos. 1\s 
(JUarcnta e oito ccdulas serão fechadas em urn:-~ sep:1rada. 

Art. 329. Em todo o caso o .Juiz 1\lunicipn1 :wnun
ciará logo por Editaes a convocnç;lo elo .T ury, c o tli:1. 
cut que dcrcrá ter )ur,ar, conddando noJJH'rulnnH•nle a 
comparecer os quarenta e oito Jur.1dos, cp1c r.s CJilrt

rcnta c oito ceclulas indicarem, c declarando que cslc~ 
h:io de scnir durante a proxima Sess:lo jndiciaria, c de
Yem, assim como todos os intcressndos, comparecer no 
dia assignado, sob as penas marcadas na J~ci se faltarem. 

Art. 330. Os Editaes de que trata o ArtiGo antccc
fleulc, não só serão lidos e aHixndos nos Jur,arcs mais pn
},licos das Cidades, Villas, e Povonç(,es, e publicados pela 
imprensa , onde a houver , mas serão rem cu idos pelos J uizcs 
1\lunicipacs aos Suhdcler,ados para os puhlirar, e man
clar fazer as notificações necessarias aos Jurados, aos cul
pados, e ás testemunhas, que se ncltarem nos seus Di~
triclos, enviando-lhes para a notificnção das testemunha'i 
os competentes Mandados. 

Art. ~3 I. O Juiz l\'1 nnicipnl rlcvcrá , tres dias an~.o; 
que comcçc a Scss;lo, comnHtnicnr ao .lniz ele Bin•ito 
qn<1cs os .1 ura1lo~: CJ.llC forf.o notillrado." , c q11ac~ n;io : c 
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porq~o~e motivo , a fiaú de que possão ser relevados da. pena 
pelo mesmo Juiz de Direito, se para isso houvea· causa 
justa , ou pam providenciar como convier. 

Art. 332. A notificação ao Jurado se entenderá feita , 
sempre que, por Olficial de Justiça, for entregue ua casa 
de sua residcnria, huma Ycz que o mesmo Otlicial cer
tifique qne o Jurado não está fóra do Município. 

Art. 33:3. Se algum ou alguns dos quarenta e oito 
J ura<los sorteados forem dispensados de se.-vir na Sessão 
ou deixarem de comparecer, ainda mesmo que sejão mul
tados , o Escrivão do Jury apresentanl , na occasião do 
primeiro sorteio , as cedulas cow seus nomes para que 
~ejúo uovamente recolhidas á urna c entrem em novo 
~ortcio , na fúrma do Artigo 106 da Lei de 3 de De
zcmluo de1811. 

Art. 33·1. Pelo contrario, os que forem chamados 
para supprir a falta de outros na fórn.a do Artigo 315 
do Codigo do I)roccsso Criminal , serão relacionados pelo 
Escrir;1o, a fim de que sejão inutilisadas as cedu1as, 
que contêm seus nomes, quando sahirem, fazemlo-se disso 
expressa menção no termo que se lavrar. 

Art. 335. Quando a urna geral se exhaurir, reco
lher-se-hão nella ccdulas novas de todos os Jurados apu
rados. 

Art. 336. Quando aconteça que no principio do mez 
de Janeiro ainda senão ache exhaurida a urna do anuo 
antecedente , somente entrarão para ella os nomes dos 
Jurados novos, e os daquelles, que supposto já tivessem 
sido apurados, com tudo ainda não tenhão servido , de 
modo que uão aconteça servir hum Jurado duas vezes, 
em quanto outros não tenhão servido neuhuma. (Artigo 
289 do Codigo do Processo Criminal.) 

Art. 337. Feita a remessa dos Processos que tem de 
ser submettidos ao Jury, na fónna dos Artigos 318, 319 e 
320 do presente Hegulamento, e recebidos pelo l'especti
vo Escrivão , deverá o accusador offerecer o seu libello 
perante o Juiz Municipal, dentro de vinte quatro horas, 
soh _pena de lançamento 

Art. 338. O lançamento somente poderá ser orde
nado pelo Juiz l\lunicipal, fJUando o Juiz de Direito es
tivel· fóra do !\lunicipio, mas aiuda nesse caso deverá ser-lhe 
concluso o Processo, apenas chegue, para o confirmar 
ou revogar ex-otflcio. Nos casos em que o mesmo lança
mento importe accusação pela Justiça, o Juiz de Direito 
no mesmo despacho ordenará , que se dê vista ao Pro
lllotor para rir com o seu lihcllo. 
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Quando porem se: tl'atar de dar. Laixa na culpa , iO-' 

mente poderá ella se1· ordenada pelo Juiz de Direito, pre
cedendo audiencia do Promotor llubli<:o , n quem a Sen
tença , , tkpois Je proferida, deverá ser intimada. 

Art. 339. Quando for parte a Justiça, o Escrivão 
<.leverá dar vista por tres dias ao 11 romotor Publico para 
offerecer o libello accusatorio ; podendo esse prazo set' 
prorouado por mais quarenta e oito horas, quando a af
fluencia de negocias o exigir. Se findar porêm sem que 
o mesmo Promotor tenha ofl'erecido o dito libello, será 
multado pelo Juiz de Direito em vinte mil réis, dan
<lo-se-lhe novamente vista , por outro tanto tempo, e se 
tinJo este ainda nüo tiver ofl'erecido o liLcllo, _será mul
taJo em cem mil réis , e suspenso para ser processado. 

Art. 340. Soütcnte serão admiltidos aquclles libellos 
que , alêm de coutet·em o nome do réo, especificarem por 
artigos hum facto com mais ou menos. circunstancias, e 
concluirem pedindo a imposição de huma pena estabele
cida por Lei , que será apontada, uo maximo, medio, ou 
mínimo, quando ella estabelecer essas graduaçiies. O Juiz 
i\lunil'ipal , ou de Direito mandará reformar aquellcs libel
los , que por outro modo forem feitos, impondo aos que os 
nssignarem huma multa Je vinte a sessenta mil réis. 

Art. 341. Ofl'erecido o libello, deverá o Escrivão do 
J ury preparar h uma c~pia delle, dos documentós , e do 1'01 
das tes.lemunhas, que ,entr~gará ao téo ,. quando preso; 
1)elo menos tres dias aates·.-do sea.jalgamento, e ao afian
çado ,. se elle ou seu Procurador ápparecerem para rece
bei-o , exigindo delles recibo da entrega , que juntará 
aos autos .. 

. At·t, 342.' Se o réo quizer offerecer a sua contrariedade 
cscripta , ser-lhe-ha acceita, mas somente se dará vista 
do Processo .original a ,elle ou a seu Procurador, dentro 
do Cartol'io do Escrivão , dando-se-lhe porêm os trasla
dos que quizer. 

At·t. 343. Os Promotores deverão examinar cuidado
samente , e com a lnaior antecedencia possi vel , todos os 
Processos em que a Justiça for parte, e extrahit· delles as 
necessarias notas , a fim de requerer em tempo , que se 
proceda ás diligencias , e se procurem os documentos, 
que. possão ser necessarios, e tudo . quanto for a bem 
para..s~~at· a accusaçào. Pn•a esse fiw o Juiz 1\'luni
-cipal, antetde abet·la a Sessão, ou o Juil. de Direito, de· 
llOlS da nbert.ura delln , lhes mandarão entregar os Pro
<:essos, quando o requererem , por hum prazo breve. 

:\at. 011. No dia ns~ian.1do para a rcuni:io , arhaú-



( 103 ) 

Jg•.se preaent-ea o Juiz Je Direito , Escrivão , Jurados,. 
o Promotol' Publico, e as Partes accusadoras ,, havcm-: 
dG-as., principiará a Sessão ·pelo toque da campainha. 
Em seguida o Juiz de Direito abrira a urna das qua--. 
l'enta e oito cedula!i,. e :veri.flcando publicamente que ae. 
achão todas , as recolherá outra vez , feita logo a chama~a 
dos Jurados pelo Escrivão, para verificar se se achão-pre
aentes em numero legal, que he o de trinta e sei9', pelfl, 
menos. f', 

Art. 345. Feita a chamada, e averiguado o numerG 
de Jurados presentes , o Juiz de Direito tomará conhe
cimento das escusas dos que faltarem, relevando-os da 
multa , ou condemnando.:.os como for justo , c quando ic 
não llChe completo o numero legal, proceder-se-h~ na fór
ma tlo Artir,o 315 do Codigo do Processo Criminal a fim 
de completar-se. 

Art. 346. Lor,o que se tenha reunido o nnmero le
gal, deverá o Juiz de Direito declarar aberta a Sessão; 
quando porem depois de huma espera razoavel não Re 

~owplete , annunciará as multas , que houver imposto aos 
Jurat.los , que faltarem , ou se ausentarem, c levantará 
a Sessão, adiando-a parã o dia sesuinte, se não for Do
mingo. 

Aa·t. 347. Formado o Tribunal , e praticado o qúc 
se acha disposto nos Artigos .antecedentes, será -admituld 
o Juiz 1\'lunicipal a apresentar todos os Processos que ti-
-yer formado , ou recebido , e que devem ser julgados pelo 
Jury, os quaes deverão estar preparados com o compe
tente libello das Pal'tes , e neccssarias diliaencias. 

Art. 348. Immediatamente o Escrivão fará a chamada 
de toJos os réos presos , dos que se livriio soltos ou afian
çados, dos accusadores ou autores, e das testemunhas que 
constar tet·em sido notificadas para comparecer naquel
la Sessão , e notará as faltas das que não estiverem pre
sentes (Artigo 240 do Codigo do Processo Criminal.) 

Art. 349. A respeito do8 réos , autores , ou a~cu.~ 
sadores , que faltarem, observar-se-ha o que está dispos
to nos Artigos 220 e 221 do Codigo do Processo Ca-i
minai , e nos crimes em que tem lugar a denuncia o 
Juiz de Direi to não julgará a accusação perempta , porêm 
ordenará_ ao Promotor Publico que proceda na accusação. 
~)f • Art. 350. O Juiz de Direito clepois do lançamento 

t.lo accusadot' , mandará fazer · o Feito conclus~ , sempt·e 
que julgar ncc(!ssario maior exame , ou entender , que t~m 
I usar a baixa na culpa ,. q~e ~ ~tunca deverá ord~~-; ~ · 

9 
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audiencia pre\'iS llôi PrbHlOtor Publico, na fórma do· Ar
tigo ~ass. 

- A\·t 351. A· cl1n·mn~'a dos autores, réos e testemn
llhas será feita pelo Porteiro , á porta do Tribunal em 
altas vozes, e de assim o haver cumprido passará cer
tidão, que se juntará aos autos. 

Art. 352. O Juiz de Direito , onde n:lo houver Por
t'eiro do Jury , nomeará para servir esse htgar hum Ofli
cial de Justiça. 

Art. 353. Se o Juiz de Direito, nos autos que fo
l'etn apresentadol! para o julgamento do J ury, achar alguns 
que não sejão da competencin (lesse Tribunal , os farú por 
seu despacho remelter ao Juizo d'onde tiverem vindo, 
rom as explicitas ntzóes da incompetencia e indicação dos 
termos que se demetn seguia·. 

Art. 354. Se nos que forem da competencia do Jury 
eneontrar qualquer nultidade ou falta dos esclarecimentos 
precisos , procederá na fórma do § 2. o do Artigo 200 do 
presente Regulamento. 

Al't. 355. Depois de terem comparecido os autores 
e os i·éos ou seug legitrmos Pmcuradores, ou tomada a 
a:ccusaçào peb Justiça ,. mandará o Juiz de Direito cl•a
mar as testemunhas e recolhcl-as em lugar d'onde não 
possão ou via· os debates , nem as respostas h umas dl\s 
outras. O mesmo· se praticará com as testemunhas que 
tiverem de ser inqoi'ri~M em quaesqucr Processos policiaes 
ou· ·criminaes. "·' ' 

Art. 356. As· te!l~ntunlms deverão ser apresentadas 
em 1·ol pelo accusa·dor e 1"'éo , para serem }101' elle cha
madas. 

Art. 357. Recolhida! as testemunhas , na fórma do 
Artigo 355, procedeT-se..oha ao sorteio de doze Jurados, 
para a formaç;io do Conselho , sendo as cedulas tiradas 
Ja urna por lium tn'etlor , e observando-se o disposto nos 
Artigos 275 , 276, 271 e 278 do Codigo do Processo Cri
nal, até que aquelln formação se efl'ectue. 

Art. 358. Formado o Conselho e prestado o jura
mentó , segundo d fo-rmul'a junta no Artigo 2!>3 do Co
digo do Process11 Grimimd , o que deverá sea· certificado 
pelo Escrivão na respectna Acta , o Ju~z de Direito pro
eed'erá ao interrogatorio do réo , que será escripto, e junto 
ao Pr<kesso , que dirigirá nos termos dos Artip,os 259, 
!60 , · 261 , 262 , 263 , 264 e 265 do dito Codigo. 

Art. 259. Na occasião do debate (mas sem interrom
per a quem estiver fallando) póde qualqüer Juiz de Facto 
fazer as observações qne julGar l'onYcnientcs , fazrr iu-
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terrog:tr de novo alguma testemunha , requcrehdo-:o ao 
Juiz de Direito , e pedir que o .Tury vote sobre qualquer 
ponto particular de facto., que julgar importante. A estes 
requerimentos daa·á o Juiz de Direito a col)sideraçào que 
me•·ccerem , mas de,·erá fazcl-os escrever no Processe , 
hem como o seu deferimento para que constem a todo o 
tempo. 

Art. 360. Se depois dos debates, o depoimento de 
huma ou mais testemunhas , ou hum ou mais documen
tos , forem arguidos de falsos, com fundamento razoa
vel , quer pelas Partes , quer pelo Promotor Publico,, ,o 
Juiz de Direito examinará mui diligente e·escrupulosamen
te o fundamento dessa arguição , e por si só decidirá 
summaria e verbalmente, fazendo reduzir tudo a hum só 
termo , em que se declare a natureza da aq~uição , as 
razões ou fundamentos delta , as a\'criguaçõcs, exames, 
e mais diligencias a que se procedeo , e e~n virtude das 
<JUaes se julgou ou não procedente a mesma arguiçâo , .. e 
será esse termo assignado pelo dito Juiz e Pl)rtes. 

Art. 361. No caso de entender o Juiz de Direito 
pelas averiguações a que ;proceder, que toncorrem velu!. 
mentes indícios da falsidade arguida , ou de outra qual
quer occorn•nte , propor.i como primeiro que5ito aos Ju
rados , na mesma occasi~\o em que fizer os outros .s<Wre 
a causa principal , o seguinte- Póde q Jury, !Jli'Ofurifliar 
alguma decisão definitiva sohre a causa prin€ipn , sem 
attcnçáo ao depoimento on documento arguido de falso? 

A t't. 362. Retil'ando-sc os Jurados para a sala . das 
suas conferencias, em que devem estar sós,, e a ,portas 
fechadas, na fórma do Artir,o 373 do ,presente Regula
mento , examinarão se, no caso de se .provar a ar.guida 
falsidade do depoimento ou documento, poderá ella in
fluir sobre a decisão da causa principal , de maneira que 
essa decisão tenha necessariamente de ser difl'erente., . nesse 
ou no caso contl'ario: .e q.uand9 depois de ·conferencia
rem, decidirem affi•·mati\'amentc sobre o primeiro.quesito, 
isto he , se certificarem de .que. a questão :incidente de 
fahidade lhes não impede a}u1zar e decidir . sobre .·à:.caasa 
principal, assim o declararão e resronderão aos outros 
quesitos. . . 

Art. 363. Se os Jurados porêm resolverem :nttptiv.a
mente a questão , logo suspenderão o .acto, .e nadarlll&il 
decidirão sobre a causa principal , e o Jury •presentará 
ao Juiz de Direito esta sua resolução- O Jury não rphde 
rroounciar decisão definitiva sobre a causa ':J"rinqpa\, ... uan 

.. 
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aUenfdO :w depoimento Ol\ ao documento arnuido de f..llso-· 
e tom isto se havérá o Conscllto por dissolvido. 

Art. ':361. O Juiz de Direito , em ambos os raso~, 
t·emcttcrá o documento ou depoimento m·nuido de falso , 

·e todos os documentos c esrlarecimentos obtidos com os 
'imliciados delinqucntes ao Juiz: competente para a funn:I
~Tío da culpa. 

Art. 3ü5. Formada a culpa d..t falsidade, c feita a 
remessa do Processo e dos dclinqucntcs , ha fórma do:; 
Artigos 318, 319, 320 e 321 do presente 1\er,nlamento, 
e no càso de que a decis<lo da causa principal tivesse 
ficado suspensa , será ella decidida eonjunctamente , po1 
n0\'0 Conselho de Jurados (no qnéll u:lo podcrú entrar JH'

nbum elos IUetnhros que form:irão o 1. 0
) , com a causa 

(la falsidade arcuida, na mesma Sessáo do .T ury , se dte
~;ar a tclllpO , on na irnmcdiatamcnte seguinte. 

Art. ~GG. J~m todos os casos achriJulo-sc a cansa c1:t 

f!::>tado de ser decidida por parecer aos .lnrarlos que u:uLl 
mais resta para examinar, o Juiz dt~ Direito t-csumir;Í, 
com a maior clareza possiYd, toda a matcria da an:u
flação e da defesa, c as razões cxpcndidas prú ou coll
tra, c depois proporá aos .T uraclos sorteados as <ptcstiH's 
tlc facto uccessarias para poder f:lZer a applica~ão do .li
J'eito, da maneira indicada nos Artigos f>!), GO, 61 , {)~, 
63 e 64 da Lei de 3 de Dezembro de 1811. 

Art. 367. Quando o Juiz de Dit·cito , com refen~n
('ia ao libello, tiver de JHOpor a questão, tiOS termos do 
Art. 59 da Lei citada, c entender que nl~uma circlllJS
taneia exposta no dito libello uáo ltc absolutamente con
nexa e inscparavcl do facto, de maneira que tt:i.o possa cslc 
vxistir ou subsistir sem ella , (iividir.:l em duas a Utcsu•<• 
questão: 

1. a O réo praticou o facto (de que constar o li
bello)? 

2. a O réo praticou o facto mencionado , com a cu·
cunstancia tal ? 

Art. 368. No caso do dito Art. 59, c do Art. 60 
da mesma I .. ei, o Juiz de Dir<'ito rqwtirá a questão tan
tas vezes, quantas forem as circunstancias aggravautcs· de 
que se tiver apresentado I'cvcstido o (lclicto , pela HlaBcir·a 
seguinte: 

1. 1 O -n~o commetteo o clclieto com tal circ1mst:-.u('ia 
aggravante? 

2. a O réo commettco o dclicto com a circunstanci-1 
aggravantc tal? 

3.• &c. &c. 
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Art. 369. Se o n'o apresentar em sna ddesa, ou no 
ch~Latc alle~;tar como escusa, hum facto que a J. .. ei 1·econhece 
como justificativo, c que o isente da pena, o Juiz de 
Direito proporá a scuuintc questão. 

O .J ury reconhece a existcncia de tal facto ou cir
nmstancia? (Art. 61 da Lei de 3 de Dezetubro de 1841.) 

E o J ury responderá - Sim , por unanimidade , o 
J ury reconhece a cxistcncia de tal facto ou circunstancia. 

Não, por tantos votos, o Jury não reconhece a cxis
tencia de tal facto ou circunstancia. 

Art. 370. Se o réo for menor de 14 annos, o J niz 
d~ Direito faní. a sq~uinte qucst:\o. 

O réo obrou com discernimento? (Art. 62 da Lei d~ 
a d~ lJczemhro de 1841.) 

E o J ury rcspouded- Sim , por unanimidade , o 
1 úo obrou com discernimento. 

Náo, por uuanimidadc, o réo n~l.o obrou com dis
.. ernill!euto. 

Art. 371. No caso do Art. 63 da Lei de 3 de Dc
zetubro de 1841, quawlo o Juiz tle Direito tiver de fa-· 
zcr dilfcrcutcs (ptt·sitos, sempre OS proporá Clll J'fOposiçt'>cs 
:~implcs, c bem dislinctas, de maneira que sobre cada hum 
clcllcs possa ter lu~;ar, sem o menor Cfluivoco, ou am
phihologia, a resposta. 

Art. 372. Para responder ao quesito do Art. 94 da 
],ci de 3 de Dezembro de 1 S·i l , a sahcr: -Existem cir
nmstaucias attcnuantcs a favor do rl-o :~- proccdcr-sc-lw. 
da se:~uiutc waucira. 

O J>residentc do Jury lerá o Art. 18 do Codi(~O Cri
minal c depois proporá ú votação- Se existem circuns
lanci;ts attcnnantes a fa,·or do réo? - Se a J'csposta for 
negativa fad. immcdiatamcnte escrever esta resposta -
Náo existem circunstancias attcnuantes a favor elo réo
Se porêm for aflirmativa, não a fará escrever, mas ini 
pondo á votação a existcneia de cada huma das circuns
taucias que aqucllc ArtiGo menciona, c quando se decidit· 
cpte existe alguma fará escrever- Existe a circunstancia 
attenuante de (por exemplo) não ter havido no delinquentc 
plt>no conhecimento do mal, c <lin·cta intcnç<'io de o }Ha
ticar.- E assilll a respeito das mais. 

Art. 373. Propostas as questi"ics pelo .l uiz de Direito 
r por cscripto nos autos , os Jurados se recolherão á sala 
<las suas conferencias, c alti sós , c a portas fechadas , 
principiarão por nom_ea•· d'cntre os seus Membros, em 
e5crutinio secreto por maioria absoluta de votos, o S('U 

Presidente c hum Secretario, depois do que, conferencia-
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rão ·sobre eada ~Proeesso s que for submettido ao seu exa
me pela maneira· -segt~iftt.e. 

Art. 374. O Secretario far·á a leitura (lo li helio, da 
contrariedade , de qualquer outra peça do J>rocesso , que 
o Presidente julr,ar com·eniente, ou alr,mn dos 1\Jewhros 
requerer, e das questões propostas pelo Juiz de Direito. 

Art. 375. Fimla a leitura, admittidas as observações, 
que cada hum dos Membros tiver para fazer, c ultimada 
a discussão, o Presidente porá a votos separadamente, e 
pela ordem em que se acharem escriptas, as questões pro
JlOStas pelo Juiz de Direito , pam o que estará sobre a 
.l\lesa o escrutínio , e terão os 1\Iemhros do J ury lmma 
porção de pequenos cartões, em que estarão cscriptas as 
palanas-Sim. -Não. 

Art. 376. Começando o J>resitlente pela primeira 
questão , d<'clarará que vai pôr á votaçüo- Se o réo F. 
pt·aticou tal facto? - e inunediatamcnte lançará no es
crutínio, com toda a cautela, o cartão indicativo do seu 
yoto, e o mesmo farão o Secretario , c todos os mais 
Membros, pelos quaes correrá o escrutiuio. 

Art. 377. Quando todos tiverem votado , o Pn·si
denlc tomará o escrutinio, c verificada a votação }Wlo 
Conselho, conforme o rt'sultado Jella, lllaH~:uá csc.rever 
pelo Secretario a resposta, por Jmma das maHeiras sc
~uiutes: 

No caso de ser affirmativa- O Jury rpspo1Hko á t.• 
questão.- Sim, por w1animidadc, o réo F. }Jraticou tal 
facto. 

O Jury t·espomleo á 1.• questão-Sim, por tantos 
votos , o réo F. praticou tal facto. 

No caso d~ negntiva. -O J ury respondeo á 1. a ques
tão. -Não, por unanimidade, o réo F. não praticou 
tal facto. 

O Jury respondro á 1.• questão- Nfio por tantos 
votos, o réo F. não ·praticou tal facto. 

_ No ~aso de empate. -.0 Jury 1·espondco á t.a que~
tao. - B.1m , o l'éo F. prattcou tal facto. -Não , o reo 
F. .não praticou · tal 'facto. -por igual numero de votos. 

. Art. 378. Da JUC$ma maneira se procederá a res
peito de cada hum.a ·das outras questões , até que dadas 
e escriptas todas as respostas, voltem os .T urados á sala 

· d.a Sessão , e ahi as apresente o Presidente da Conferen
cta ao Juiz de Direito , que na conformidade de lias pl'O
fcrirá a Scntenca. 

Art. 379. ·A resposta a c.:tda hum dos quesitos ou 
f}Uestbcs) depois de declarar o seu uumcro , como por 



( 109 ) 

exemplo- O Jury respondeQ ~i t.• queatão -0 Jnry t'('S

Jlondeo á 2. • qucstào, &c.- começará sempre pelas pa
lavras- Sim- ou --Não -seguindo-se depois a declara
ção do numero de votos vencedores, e depois a repotiç~o 
das palavras do mesmo quesito , com o accrescimo unira
mente da affirmativa ou negativa, como nos exemplos 
postos em os Artigos precedentes. 

Art. 380. Se a decisúo tlo J ury for negativa, o J niz 
ele Direito ahsolved o accusado, ordenando immediata
mcnte a sua soltura, se estiver preso. 

Art. 381. Se a decisão for aftirmativa o Juiz de Di
r<>ilo condemnará o réo na pena correspon1\ente no gráo ma
ximo, medio, ou mínimo, segundo as regras de direito , 
<Í. vista das decisões do J ury sobre o facto c suas cir
cunstancias. 

Art. 382. Se a decisão for empatada por igual nu
mero de votos affinnativos e negativos, a Sentença será 
proferida, conforme a opinião mais favoravcl ao ac
cnsa<lo. 

Art. 383. Quando o delicto for daquellcs em q-ue 
tenha lugar a pena de morte, somente sná imposta ao 
t·éo, quando a decisão affirmativa do Jury tiver sido 
unanime, ou por duas terças partes de votos, não so
lHcntc sobre o facto principal, como tamhem s0bre cada 
huma das circunstancias agvravantes , cuja existet'lcia a L<'i 
requer; ali<is se lhe impora a pena immediatamente menor 
pela decisão da maioria absoluta. 

Art. 384. Todas as decisões do .Tm) deverão ser da
(las em esc1·ntinio secreto; nem se podcra fazer declaração 
alguma no Processo , por ou de se conheça quaes os J u
rados vencidos e q"uaes os vencedores. (Artigo 65 da Lei 
de 3 de Dezembro de 1841.) 

Art. 385. Se se tratar de crime por abuso da ex
Jlresstlo do pensamento, alêm do que fica dispostG, se 
observará o que a respeito delle dispoem os Artigos 
271 , 272 , 273 e 27 4 do Codigo do Processo Criminal. 

CAPITULO XII. 

Do Proccuo de Contrabando. 

Art. 386. O Juiz Municipal conheee1·á e julgará de• 
finitivamente o crime de contrabando, na fórma do Ar
tigo 17 § 1. • da Lei de 3 de Dezembro de 1841 , por 
yia de denuncia · dada pelo Promotor Publico , ou pot· 
qualquer do Po\"O , e revf'Stida das fo1·malidàd('s •~igida, 
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uos At·tigoi '78 e 1~. do .Co~ligo Jo Pro<'esso f.1·imiual, ou 
ex-officio. . L· • 

Art. 387 .. O Juiz 1\'lunicipal recebendo a denuncia, 
se a não .achar em conformidade dos ditos Artigos a man
dará emeudar, tendo o maior cscrupulo em exigir a bem 
clara e circunstanciada exposiç~io do facto criminoso , isto 
he, do como, quando, e sobre que g<'ncros c mcrca
.Ioriai se commctteo o contrabando, e hem assim a de
claração (pelo menos appro:ximada, c quando for possível) 
do seu valor, o qual será regulado pelas pautas da~ Al
fandcgas e Consulados. 

A1·t. 388. Tomada e autoada a <lemmcia, o Juir. 
Municipal mandaní. citar o denunciado para a sua pri
meira audicncia, que nunca será a do lllcsmo dia da ci
tacão. 

• Art. 389. Comparecendo o denunciado, o Juiz Mu
nicipal , com citação do Promotor Publico , ou do de
nunciante , lhe fará os interroga to rios IH'Ct~ssarios, mt 
eonformidadc dos Artigos 98 e 9U do Codígo do J>rocc5sn 
Ct·iminal, e quando o mesmo denunciado, respondendo 
aos intenogatorios, declarar que tem a allqpr defes~t , 
e pl·oduzir provas, o Juiz Municipal lhe assir,nará para 
isso o prazo de cinco dias, que por motivo jnstific:.Hlo 
poderá proro{~ar por outros cinco. 

Art. 390. No prazo assír,nado, c que somente cor
•·erá depois que o respectivo Escri,·:1o tiver dado ao dc
•unciado o traslado da denuncia, e dos documentos com 
que houver sido instruida, apresentará este a sua dd'e~a 
por cscripto, assignada por Advogado, declarando nesse 
mesmo acto as testemunhas que tem a produzir, c (}Ue 
não pode1·ão ser suhstituidas por outrâs. 

Art. 391. A nomeação das testemunhas, tanto elo de
nunciante, como do denunciado, serei feita de maneira 
que bem as faça conhecer para evitar qualquer fraude, 
declarando-se os seus nomes, estado, profissáo, domicilio 
ou residencia. 

Art. 392. Apresentada a defesa elo df'nunciatlo, o 
Juiz em audiencía, fará assignar hmua dilação de dez 
dias improrogaveis para a inquirição das tcstemuuhas de 
ambas as Partes; e finda essa dilação, com as provas , 
ou sem ellas, se farão os autos conclusos para serem 
definitivamente julgados, com a absolvição, ou cmulf'm
uacão do réo. 

• Art. 393. Se o dcnunciallo n;io tiver comparecido 
na audicncia para que fura citado , ou se, tc11do <'om
}-)::1\'et..iflo, ITHtlll('Íar á dcfrs:t ~ o PnH'í'sso Sflt{ttirá <t re-
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\•elia, 'e o .h'liz inquh·hulo as tcstemunh:lS do denundantt', · 
tlccidirá tlcfiuitivament~, condemuaudo ou. absolveudo o 
•·t-o: " .. ,, . .. . ' t ' , . 

Art. 394. Independentemente da denuncia, deverá 
o J niz Municipal, ex-officio, conltecer do crime de con
trahando, cuja cxistcncia por qualquer maneira lhe vier 
;Í IIO(Ít'ia. 

Art. 395. Neste caso, ao Processo determinado no 
A rtir,o 3RR c s<'r,uintes, precetled. lnuu auto. em que o 
Juiz Municipal fará declarar a noticia que teve da exis~ 
lt'Hcia tlo tldicto, com as cii·ennstaucias cxit~idas no Ar
t i1:o ~87; f' iuqnirid. sohre dlc até tres testemunhas, 
que vcrili<IUCilt essa existencia, seu.• o··· que n:lo pwse
l;uír<\. 

(~AlllTULO X 11 I. 

/)o flrocc.rso de re.fponsabilidade dos Empregados não 
prú,Uegiado.•. 

Art. ~96. O Juiz de Direito conhecerá dos crimes de 
rcspous:lhilidatle dos Empregados Puhlicos n:'lo privilegia
tios por meio de queixa ou denuncia do l1romotor Pu
blico, de qnal<1uer Cidatlüo, ou de Estrangeiro em causa 
propria , c hem assim cx-officio , nos termos do Artigo 
157 do Codigo do Processo Criminal , e quando lhe fot· 
ordenado por Autoridade superior. 

Art. 397. A queixa, ou denuncia somente ser:l atl
mittitla sendo apresentada com as formalidades espccili
caJas no ArtiGo 152 do Codigo do llrocesso Criminal. 

A1·t. 398. Logo que se apresentar hnma queixa ou 
denuncia legal c regularmente fonualisada, o Juiz de Di
reito a mandará autoar, · e ordenará por seu ilcspacho , 
fJHC o denunciado seja ouvido por cscripto , salvo veri
ficando-se alcum dos casos em que o nüo deve ser, con
fonlle o Art1go 160 do Codigo do Jlroecsso Criminal. 

Art. 3!J9. Para esta auJiencia expedirá owlem ao 
mesmo denunciado, directamcnte ou por intcrm('{lio do 
Juiz Municipal respectivo , a~ompanhada da queixa ou 
denuncia, c documentos, com declaração dos nomes do ac
cusador c das testemunhas, a fim de que responda no 
prazo · improror,avcl de quinze dias. 

Art. 400. Dada a resposta do aceusado , ou sem ell:i, 
nos casos de a não ter dado em tempo , ou ele uão dever 
ser ouvido, na fúrma do Artigo 160. Jo Codigo do Pro
cesso C!'ituinal, o Juiz ele Direito onlcuará o Jlrocesso, 
bzeudu autoar os pe~as instrnctivas ~ e profedendo as di-

11) 
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ligcncias or(lenadas nos Artigos 80 e 142 do CoJigo do 
Processo Criminal, e ás mais que julgar convenientes , 
segundo o que achar verificado , pronunciará , ou não o 
accusado. -

Art. 401. Se o indiciado for prommciado, o Juiz de 
Direito mandaní. Iouo dar vista ao Promotor J>uLlico para 
este formar o lihcllo , e no caso de haver parte accu
sadora, podeni ser admittida a addir ou deelarar o li
helio oflicial , com tanto que o faça no prazo de lres dias. 

Art. 402. Oíl'erecido o libcllo em audiencia Jlclo 
Promotor com additamento , ou sem clle , o Juiz man
dará notificar o réo ou seu legitimo Procm·ador para apre-. 
sentar a sua contrariedade, produzi•· os documentos de 
sua defesa, e nomear testemunhas no termo de oito dias, 
que poderá ser razoavelmente prorogado. 

Art. 403. Findo este termo, na proxima andicncia, 
presentes o l 1romotor , a Parte accusadora , o réo, seus 
:Procuradores, c Advogados , o Juiz fazendo lê r pelo Es
crivão o libcllo , contrariedade, c mais peças do Jlro
eesso , procC'ded. :i inquirição das testemunhas, que ti
verem sido npresentadas, ás quaes poderão tam}Jem o J>ro
motor, e as J>artcs fazer as perguntas que julgarem cou
veuientes. 

Art. 401. Findas as inquirições, iuJmediatamentc se 
farüo os autos conclusos ao Juiz , o qual, depois de hum 
Jwm meditado exame, profcrid. a Scnteuça ddinitiva, cou-
denmando ou absolvendo o réo. · 

Art. 405. Quando o Juiz proceder cx-officio, ou em 
virtude de onlcm superior, seguirá a mesma onlem de 
Processo , fazendo autoar a ordem , ou papC'is que houver 
recebido , ou os traslados n~ccsarios c papeis, que servirem 
de base ao procedimento. 

CAPITULO XIV. 

Da e.ucução das ScntenraJ·, 

Art. 406. I .. or,o que as Sente11ças condcmnatorias ti
verem. passado em julgado , serão os réos postos á dispo
sição do Juiz :Municipal 1·espectivo , em virtude de ordem 
por escripto do Juiz de Direito. 

Art. 407. O Juiz 1\lunicipal recebendo esta ordem 
ordenará que o réo seja recommemlado na Cadêa , se j<i 
estiver preso , on que seja •·ecolltido á pris{io , quando o 
dever ser, em raz<to da pena, c'>pedindo para esse Hm 
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Mandado , e fazendo proceder tts mais tliJigencias nc
cessarias. 

Art. 408. Estando o réo preso, se a Sentença lhe· 
tiver imposto a pena de morte , o Juiz Municipal a fará 
dar á execuç:l.o , na conformidade dos Artinos 30 , 40 , 
41 , 42 c 43 do Codigo Criminal , e junta a certidão 
aos autos , declarará por sua Sentença terminada c con
cluída a execução , dando parte ao J niz de Direito , para 
o fazer averbar no }lrocesso principaL 

Art. 400. Se a pena imposta pela Sentença for de 
galés, o Juiz 1\luuicipal, se houver dentro do 1\Junicipio 
Arsenal de Marinha, ou qualquer outro Estabelecimento 
e Obras 1mhlicas, em que, segundo as .. ordens do Go
verno na Côrte , c dos Presidentes nas Províncias , s<' 
empreguem galés, mamlad. expedir carta lle guia lliri
gida <t Autoridade ou Empregallo cnc~rregado d:1 dirccçáo 
ou administração de tacs Estabelecimentos ou Obras, t>ara 
fazer empregar nellas o réo ; rccommemlando-llte fJUC o 
faça ter dehaixo de boa guanla c segurança por todo o 
tempo da comlcmnaç~l.o. 

Art. 410. Se a pena fot· de pris;l.o com trahall10 , 
procederá o Juiz 1\luuicipal da mesma fúrma, dirigiu
do a carta de guia á Autoridade encarregada da dircc
ção ou administração das Casas de Corrccç;\o , ou quacs
quer outras prisões, destinadas para esse fim, que estcjào 
dentro do Município. 

Art. 411. Quando nos 1\Iunicipios, em que os réos 
se acharem presos, não houverem os sobreditos Estabe
lecimentos, em que tenh:io luuar os trabalhos de gaUs , 
ou n:l.o existào Casas de Conccção , ou prisi'ics com tra
balho, o Juiz Municipal dirigirá as cartas de r,uia ao 
Juiz 1\'lunicipal do Termo mais visiul1o ou mais fncil, em 
que houvcrC'lll taes Estabelecimentos ou prisí'ies ; c este, 
cumprindo a carta de r,nia , a far:í. autoar pdo Escrivão 
das Exccuçilcs , e expedirá outra com o tl1cor dessa á rcs
})Cctiva Autoridatlc. 

Art. 412. As cartas. de cuia dcvcrüo conter cspcci
ficadamente os nomes c sobrenomes dos 1·éos , e os ap
pcllidos por que forem conhecidos ; a sua naturalidade ; 
filiação, idade, estado, modo de vida, estatura c mai~ 
signaes, })01' que physicamente se distincuão ; o theor das 
Sentenças contra elles 1woferidas , c todas as mais decla·
l'ações , que as c i rcunstancias exigirem , na fórma do 1\'J o
deio N. 6. 

Art. 41 :l. As· Autori<ladcs ou Emprqpdos, que hou
verem lTCt'hillo os réos para o cumprimcpto das Sentcn-· 
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ç:ts , deverão. pr~ssar recibos t mJt quttes · se desi{~IHtr:lo o~ 
mesmos réos com indicações iguaes ás da r,nia. _Estes re
cibos scr·:io cntrcr,ncs pelos conductores dos ditos n~os fi 
Autoridade qne houver feito a remessa e juntos aos rcs
flCctivos nulos. 

Art. 1H. Se n pena for de pris{io sÍlHplcs, o .Tui·t 
Municipal expedirá ordem para que o n3o seja preso, se 
csLi,·cr solto , ou fiq~tc e se conser-ve preso na Cadt\a do 
1\1 unicipio ' declarando nclla o tempo da vrisão ' na fúr
ma lla Seutcuea, e o Escrivão das- Execuc(Jcs far:l assento 
no lugar competente do livro respectivo ·da CaJêa, com 
clcclaraç:\o do dia , mcz, e anno , em que 1wincipia o 
Clllllprimcnto da {'Clla , assignado ]leiO (;arccrciro ; C a 
copia authcntica deste assento será junto aos autos. 

Art. 415. Se a pena for de banimento, o Juiz 1\T n
uicipal farà intimar o réo, para que, no prazo que lhe 
.1ssi1;nar, se apromptc para sahh· uo Impcrio. Se o lllCSillO 

n~o estiver em porto dP mar, ou em alfpn11a Cidade on 
Villa da fronteira, o Juiz 1Hunicipal o far<Í cn•harcar, 
OH sal1tr do tcrritorio (\0 Urasil ; SCJHlO arompauhado all·. 
o embarque , on até os limites do Impcrio, por Ollicial 
de .Justiça, o qual cnt;io lhe comminará a pena de pri
~;io pcrpl'lua , inqwsta pdo ArLi{~O [>0 do Colligo Critni
n:tl, no caso tlc voltar; do que 11assar<Í ccrtid~l.o para sc1 
juuta aos autos. 
. Art. -iW. (}uando o réo n:'io estiver em porto de mar, 
JJl'lll t'lll Cidade, ou Vílla limitrophc, o Juiz 1\luuil'ipal 
cxt·rut.or o H'IIH'tler;Í com carta de guia ao Juiz J\lwJil·ip:-~1 
do porto de w:u·, Cid:Hle ou Yilla lituitrophP, l(llC lhe 
ficat· mais perto' on mais facil; e este, l'lllllJH'iudo a carta 
dP ~ui:~, o fará cm}Jarcar ou sahir dos liruitcs do tcrrilot·io 
tlo Brasil, na fúnna do Artir,o antccetlcnlc, <' n'lll<'ltcr;Í. 
a certid:io para se ajuntar aos autos. 

Art. 117. Se a pena for de degredo, o Juiz 1Huni-
1'ipa) cxcclltor l'<'lllt'ltcr:i o n:o com carta de :~uia ;10 .lui1. 
1\Jnnicipat do Tcrn1o, (IHC comprciJCntlcr o Iu;~:11· cl,·sli 
nado pela Scnt1'11<:a para rcsidt'liCÍa do tÚJ ; e csl<· .I triz , 
nunprindo a dita f~nia, a fani auto:n· ~ (' inlliH'tliaLa
lllcntc lavrar o termo da apn·scutaçiio do do , dcsi
f{nado com todas as in~licaçi'HlS especificadas 11a tlita 1;uia, 
ohrinando...;o por esse tJH'SilJO t.t>rtllO, que clle :tssig11ar;Í, 
a apresentar-se em .f nizo t>m cl'rtos 11razos, rllais ou tllc

nos hr{'\'cs, rollforul(' :ts circnnsl;\llrÍ:l'~, r• :\ 11:"in s:d.ir ·do 
dito l111~ar, ('lll qnanln tlur:tr o ll'll'l'n drJ d,·;;rnlo; c 
dr• tudo Cll\'Í:tr:Í ct'rlid:io par:1 se· ju11t:1J ;H·, :nl••; pri11cipal':-.. 

1\ I I • l p{ . ~c • ; I l H' I 1 : \ f,. r cl C d \~.I o I l l' " . f 11 j 1 1\ ! 1111 i -



cípal tUccntor mandará iutimar o n:o para se apromptar 
e sahir do Termo , ou Termos, <tne a Scnlt•nça lhe tivn 
interdido , no prazo qnc l11e assicnar, e .findo ('Sle JH'á
zo, o coustrautrcr~Í a sahir, solto , se a pena for somente 
tlc seis m<'zcs, 'c debaixo de pri~;io, se o mesmo dcs
teno for por mais tempo. 

Art. 119. No caso do Artit:o antccctlentc , c rlc ir 
o réo sol to cnmprir a Se11l<'nça, I c\· ará clle mesmo a 
t·arta de gnia para as J nstiças de qualquer Termo, ou
ele se apresentar fóra daqndlcs"' qne a Sentença lhe in
hihio, tendo assifptado termo de núo entrar no lngàr , 
ou lngan•s de que for desterrado , antes do 1l'1Hpo mar
cado ua Sentença, soh pena de ser coHdcmuado u;t terça 
parte mais, ua fórma do Artigo 54 do Codigo CI'ÍHIÍnal. 
}<'eita a aprcscutaçúo da<{Ue\la (jHÍa, O lllCSillO J'(:O l'Clllcl

ter;Í. llisso ccrt id:ío ao .In ir. respectivo. 
Art. 420. No easo porêm <'111 que o n:o vá preso, 

será acolll}lauhaclo }HJr llu111 Ollicial de .1 nstic:a, o qual, 
logo <JHC o mesmo rt-o cstin~r f<'H·a <los liruitcs do Ter
ruo , ou Termos , <le que foi ohri:•a<lo a sahir , o deixar;\ 
ir solto , depois de llw tct' intima<lo e cnmmiHado a p<'na 
elo Arti~~() rd do Codii~O CriiiiÍIIal ' c de tudo passar:'t CCI'

ÜtLio para ser jnut:t aos autos. 
Art. 121. Ao Juizo, c1n que existir o Jlmccsso priu

t·ipal , communicad a Autoridade, ou l~mprq:ado, ao qual 
IJouvercm sitlo ITmcuidos os comlcmnados, a soltura, obi
to, fuga, ou <pwlqucr iuterrupr::ln, que IÍ\'IT<'IIl os IIICS

mos eondcmnados ua 1':-..cnH:;"io da pena, ,, t:ll's <'Oilllllll

uicaçõcs scr;io juntas ao tlito I•roccsso. 
Art. 422. Quaudo a COllll\HlllÍcaçüo for da soltura do 

réo , 1•or se haver tcrlllinado o tempo da pena de galés, 
pris;io, desterro , ou dcgrcc.lo , &c. , on da 111ortc do ~JUC 
ti,·cssc sido condemnado em }H'Il<l de r,al<~s , pri~:lo, ou 
ch~Hn'do p<'rpctno , fazendo-se os autos co H ..lusos ao .I niz, 
este han·d. a Sentença por ('lllnpri•la, e mamLu;Í. dar 
ktixa 11a rnlpa, haventlo a cxccnçúo por e:xliucla, 110 

caso de falll'cint<'uto do n~o. 
An. 423. Se a vcna for de multa, o Juiz 1\l unici

pal executor a [;:u·~í. Ílllllll'lliaLuiH'Hle liquitlar pela Bh'llleira 

scgn i ul<'. 
Art. ·i2·i. Quautlo a mnlta imposla for de t:mtos po1 

cento rlo valor ele qnalcpH'J' ohjcelo, S<' cslc _j:í. <'SlÍY<'l' li
•tnidallo c couhcrido, o Juiz tllawlar;'l fazer a t·onta, c 
por ella ficar;i lílJuidada :1 llrulla. f,lu:tndo port'-111 o \'<l

J,.Il' clcssc ohjcr:to JJ<to c.stírn liquid,tdt), o Jui" JIIIHH'lii;Í 
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arhitros para o liquidarem , c ter depois lugar a conta 
da liquidação da multa. 

Art. 425. Quando a multa for correspondente a hum 
certo espaço d_e tempo, clcver;Í. o Juiz mandar avaliar por 
peritos , quanto póde o coudl'mnado },avcr cu1 cada dia 
pelos seus bens, ctUJHCfiO , on ilJ(lustria, para que o Con
tador, regulando-se por este arhitratliClllo, dcsi(;nc a som
llla corrcspondeute ao tempo marcado na Scutcu<;a. 

Art. 426. Os peritos devem ser nomeados pelo .T uiz, 
'lue farei intimar eis Partes esta nomc.:H_'iio, assignamlo
lhes quarenta c oito horas para opporcm ronlra os 110-

meados qualquer raz{io cptc tcuk\o, e que o Juiz attcu
clcrá, ou desprezará , couforme ajniz:u tla sua proccJcu
cia: c se dentro desse prazo, uada for contra ellcs allc
rlado, ou se offerecerem allq~aç(ws, cptc ll:'io scj;io Mtcu
l idas, o Juiz lhes dderid. o juramento, debaixo do qnal 
clarão seu arbitramento fnndaHtenta(lo, fjlll' o Escriv;\o re
duzid. a termo assignado por ellcs c· pelo .1 uiz. 

Art. 127. Feita a liqni,bç;\o da llmlta, s<'r:l intima
lla ás Partes, que clcutro c.le ciHco <.lias, podcr;io por Jllcio 
de requerimcutos fmul:-Hlos em raz()(•s allc·wliycis, allq~ar 
contra a liquidaç;lo feita, o que jnlgarcllt c·onvcnicntc. 

Art. -12R. Se o J niz enlcJI(lcr que 11a ]i,l'tidaç:lo ltou
vc abuso, ou lcs;'io, pollcr:i , ;Í. vist:l tios requerimentos, 
ou mesmo cx-ollicio , ordenar nova liqnidaçúo, especifi
cando no seu despacho qual o abuso , ou lcs:lo que julGa 
ter havido. 

Art. 429. Depois de liquidada tlcfiuitivanH'nlc a mul
ta, o Juiz ordenará por seu despaclto, que, se o n~o , 
dentro de oito dias eontatlos da iutiuwç:io, HÜO p;lgat· a 
quantia liquiclada, seja rccolltitlo ;Í pris:\o, ou udla con
servaclo até pagar, ou prestar fiança idouca ao paga
Incuto em tempo razoavcl. 

Art. 430. Se o multado porêm mostrar que não 
tem meios para p:lgal'' as multas, ua fúrma do Artigo 
:::mtecetlcutc, o .T uiz as commnlarú, observando as regras 
seguintes. 

Art. 431. Se a multa tiver sitlo imposta ao réo con
dcnmado em prisáo sim}llcs , vor infraeçáo ele hum mes
mo ArtiGo de l.ci, sct·á commnlacla em ltum tcn;o mais 
da pena de prisão, que lhe tiver sido imposta por essa 
infracçáo. 

Art. 4:12. Quando náo se vcri!lcar a 1typotltC'Se an-
1ccctknte, c a llHtltfl imposta for corrcspondcnh~ a lnnn 
t'rrlo rspa1.:o de tempo, a contnntt.:H;:~n Sct'él t'lll pris<io com 
trabalho por ,·:,:"' IIH'Smo lcwpo. 
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Art. 433. Qmmdo a multa for sem relação a tempo, 
o Juiz nomead peritos par~ arLitr~rem o tempo oe fri
sáo eom o trabalho necessano ao n~o para ganhar a nn
portancia da wulta, e nesse tempo lhe será commutada. 

Art. 134. Quando llÜO houver prisão com trabalho, 
terá lnuar a reducção desse tempo á prisão simples , com 
o an{pncnto da tci·ça parte do tempo. 

Art. 4:35. Na liquidaç~1o c commutação das multas 
süo }>artes os réos , e o }lrocuraJor da Camara Munici
pal. Exceptua-se o caso especial de ser a multa appli
c:ula a beneficio de terceiro, caso em que esse, t~ úão o 
P1·ocurador 1la Camara deve ser ouvido. 

Art. 4:36. No:> casos em que os réos são rcmettidos 
de h uns 1)ara outros Tenuos, núo pàra cumprir Seu tença, 
mas para outro qualquer Jim, a f~nia, c o recibo soffre
r:i.o as alterac_:l'Jcs marcadas nos Modelos N. 0 7, sendo po
,.t~m o expediente conforme ao que fica acima detenni
uado. 

CAPITULO XV. 

Dor Recursos. 

Art. 437. Das decisões , despachos c Sentenças , tlc 
que trata este Hcgnlamcnto , se dão os seguintes recursos : 

1. o Recurso (lomatlo em sentido stricto). 
2. o Appellaçúo. 
:l. o Jlrotesto por novo julgamento. 
4. o Ucvista. 

DO 1\ECURSO. 

- 1\rt. 438. Os recursos dão-se: 
1. o Da decisão que obriga a termo de bem viver, c 

tlc segurança, c a apresentar passaporte. 
2. o Da deeisüo que declara improcedente o corpo de 

tldieto. 
3. o Do despacho que pronunda , ou não pronunda , 

qmmtlo for vroferido llclos J uizcs JUunicipaes, Chefes de 
Policia, ou pelos Juizes de Direito nos cl'imes de respon
sabilidade. 

4. o ·Do que sustenta ou revor,a a pronuncia. 
5. 0 Da conccssüo ou denq~açáo da fiança , c do seu 

:t rbi tramcn to. 
H. o Da decis~\o que jnlrp perdida a quantia afiançada. 
7. 0 Da tkcis;1o contra a pr~scripç:io allcgalla. 
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-< 8. 0 Da Jed1N\O- q\'le .eoncede soltura em eousequrnria de 
llaheas Cot·pu.i. ~~$$i(J...,tte competente para eouceder Jb
J •e:ts (;orptis o J uiJ. SUtit'rior no q ne dt•cn·Lon a }H'is:io. 

São superiores , para esse li m, aos J uizcs de llaz , 
~ulH.lclq~ados, Helq~a .. los e .lui:r.cs Mnuicipacs, os tle Di
reito , as Helaçiics e o Supremo Trihnnal de .1 nstiça. 

S:io ir;ualmente superiores aos Juizes de Direito e Che
t'I'S tlc Jlolicia, as Relaçfles e Supremo Trilmual de Justiça. 

n.o Ua decisáo do Juiz de Direito solll'C as questões 
incidentes, de que tratf.. o Arti[~O 281 do Cotligo de Pro
cesso ·t;ri111i nal. 

1 o. nos despachos do Juiz tlc J)ircilo sohre a or~ani
saçúo do Processo, c tplaesqncr diligencias precisas, a t]lW 
se rdere o Artir~o 285 do Incsn1o C<Hligo. 

Art. 130. Hestes l'C<'Ursos, súo JH'l't'ssarios os seguin
tes que dcvcrn sca· interpostos cx-ollicio, pelo Juiz: 

1. o O <pw concctle sollura em cOllSCtitH'tlcÍ;t de - lla
l,cas Corpns.-

2. 0 O qnc se inl<'rpik do tlt·sparl1o de nüo prouun
<'Ía nos casos de rCS}lOllsahilidad(·. 

Os wais são vohwtarios, t' scriio interpostos a arhi
t rio ths Parlt'S. 

Art. 110. Sáo competentes para conhecer destes re
cursos : 

1." A Rclaç:ln do Districlo dos que forem ÍJJlcrpostos 
das tlc<"isiks c tlesracltos dos Juizes dt~ Direito, e ~J1de5 
de Policia. 
• 2. 0 Os Juizes de Direito dos qw' o forem tlas tlccislics 
c dcspad1os dos J uizcs de Paz, SuJ,ddq;ado:;, lklegatlos 
c J uizcs lU nnicipaes. 

Art. 111. Quantlo o Juiz iutcrpuzcr o recurso cx-of
ficio , em alGum dos casos acima llH'ncionatlos, o dcda
rar;Í no fim da sua dccis<lo on desp:wJ1o, e ordcuar:i ao 
l•:scrÍ\'tto, que inuncdiatamcntc retuctta os ~mtos ao supe
rior, a quem compelir o seu couhccimcnto. 

Art. 112. Os recursos iutnpostos pelas llartcs, o sc
I'àO por meio de huma petiç:i.o simples , assignatla pelo 
l'Ccorrcn~e .' ou sct~ leGitimo l1rocurador, diriGida ao Juiz 
que proterw a dec1sâo , ou despacho de que se recorre, 
dentro de cinco dias : e nella se espccificar~lo todas as 
peças dos autos , de 'Pie se pretenda traslado })ara docu
mentar o recurso. 

Arl. -H:l. Sendo est::l<; pctit~õcs aprcscntatlas ao Juiz 
dc11tro do., l'inco dias, o que st• ycrificar;Í por iHfonna
ç:lo do Esni,·:io, que a dar;Í. a l'l'lJHi~;ic::lo 1la Parte, in
dql('ndcJJ(('IIlf'll(t' .J,• d~·-.pal'ho, o lltí'~IIIO Jniz ordeJtar:Í, 
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que s~ tome o recurso }JOr termo nos autos , e se e«.pt-~ 

ç:io os traslados pedidos com brev-idade , ass·ignando prazo 
ao Escrivüo para o fazer, se o julr,ar pt·eciso, ou se lhe 
for requerido. Se o prazo dos cinco dias, contados da 
intimação, GU publicação em presença das Partes, ou 
seus llrocuradorcs, já tivet· decorrido, o Juiz não admit
t.irá o dito recurso. 

Art. 444. Interposto c admiuido o recurso da ma ... 
JH'Íra exposta , se seguirá no seu expediente exactameute 
o que está estabelecido nos Artigos 73, 74, 75, 76 e 7"! 
(la J~ci de 3 de Dezembro de 1841. 

Art. 445. A interposição destes recursos não produz 
dfcito suspensivo ; e por isso não obstante a sua existen
('·ia p.roser,uir-se-ha nos termos posteriores , e regulares do 
Jlroccsso, COIIIO se recurso não houvera, excepto quando 
for interposto de despacho de pronuncia , porque então se 
l5nspenderá a remessa do Processo para o Jury até a apresen
taçáo do mesmo recurso ao Juiz a quo , segundo o Artigo 
71 da J .. ei de 3 de Dezembro de 1841 

Art. 446. Dar-se-ha tambem recurso, no caso da 
indevida it~scripção ou omissão na lista geral dos Jura
dos , o qual será interposto para o Govemo na Côrte , e 
para os Presidentes nas Províncias; sendo processado e de
cidido na conformidade dos Artigos 101 e 102 da Lei 
de 3 de Dezembro de 1841. 

Art. 447. Quando as representações que os Chefes 
de Policia ou Delegados , no exercicio da attribuiçào que 
lhes confere o ~ 9. 0 do Artigo 58 d'cstc Regulamento, 
não forem attcndidas pelas Camaras 1\Junicipaes, e enten
derem os mesmos Chefes de Policia c Deler,ados , que não 
procedem as raz.õcs que estas lhes oppuzcrem , usarão do 
t·ecurso mucado no Artigo 73 da Lei do 1. o de Outu
bro de 1841, por meio de representações circunstancia
das e motivadas , ás quacs juntarão copias autbenticas 
daquellas que houverem dirigido ás ditas Camaa·as, e de 
quaesquer respostas que .estas lhes tenh~o dado. 

DA APPELLAÇÃO. 

Art. 448. As appellaçôcs são igualmente necessarias, 
isto he, interpostas ex-officio, ou voluntarias que fica-· 
rào ao arbítrio das Partes. 

Art. 449. As appellaçõcs necessarias , ou ex-officio 
tem lugar, quer a Parte tambem appelle, quer não : 

1. 0 Quando o Juiz de Direito entender que o Jurv 
profPrio tleci~iío sobre o ponto principal da causa cou: 

JJ 
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trat·iÃ á ~vid~8ia i~1·«Multante dos debates, depoimentos, 
e prf)t:aft p-* ;~W :apresentadas. 

'2.& . Q\tana:oF'U''·"entí ápplicada em conscqucncia da de
cisão •do Jury for de morte, ou r,alés perpetuas. 

Art. 450. As appellações ,·oluntarias ou a arhitrio 
tlas Partes, dão-se: 

1. o Das Sentenças dos Juizes 1\J unicipacs , Ddcr,ados, 
e Subdelegados, nos casos em que lhes compete o julr,a
mento final. 

2. o Das decisôes definitivas , ou interloc~llorias , com 
força de definitivas, proferillas pelos Juizes de Direito, nos 
casos em que lhes compete haver' por findo o Processo. 

3.0 Das Sentenças dos Juizes de Direito, que absol
verem, ou condemnarem nos crimes de rcsponsahiliJadc. 

4. 0 Nos casos do Artigo 301 do CoJigo Jo Processo 
Criminal. 

5. o Das Sentenças dos Chefes de Policia , nos casos em 
que lhes compete o julgamento final. 

Art. 451. As appellações que forem interpostas pe
las Partes, o serão dentro de oito dias, (contados daquel
les em que forem notificadas as decisl'>cs, ou Sentenças 
ns mesmas Partes, ou seus I>rocuradorcs), em audiencia , 
ou por meio Je huma simples petiçào assignacla pelo Ap
pellante, ou seu legitimo Procurador, diriGida ao Juiz, 
que proferia a decisão ou Sentcuça de que se appclla; 
o qual mandará tomar as appellações por termo nos res
pectivos autos, sendo interpostas em tempo. 

Art. 452. São competentes para conhecer das appd
lacões: 

·1. ~ As Rela.çõcs do Districto , nos casos de que trat:lo o 
Artigo 449, c os §§ 2. o, 3. o, 4. o c 5. o <lo Artigo 4t)0. 

~v~ Os lt~izes de Direito, das comprchcmlidas no § l." 
.do dito Artigo 450. 

Art. 453. Para ~ del'isão tlas appella~.:õcs scn1o re
mettidos ao Juizo superior os proprios autos, quando 
ncllcs for comprehcndido htun só n:o; ou quando _sendo 
1nais, forem todos Appellanlcs, ou intcrcssatlos ir,ualmentc 
na decisào da apJ>ellação : quando no Jlroccsso houver 
mais ?o que llll_m réo, .c tl~Ycr prosegui~· ,a rcspci_to dos 
qu.e amda não tiverem sul o Jnlr,ados, sulJtra ao Jmzo su-

• petior o traslado; dando o Jmz do 1;-cito todas as pro
videncias para a sna l1reyc cxtracç:\o c cxpcdiç:lo. 

Art. 454. Quando o .I uiz de Direito iuterpuzcr a ap
pellaçào f'x-oflicio, no caso do~ 1. 0 tlo Artigo 44D, dcvcr:'t 
escrever no I'rocesso os fnndamc11tos de sua cOiwicc:"lo con
traria <Í fkei!S;'io do .Tnry. i\ HdíH.":to tÍ ,.;~ta tlelles ·decidir:i 
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~e a causa deve ser, .... ou não submettida a novo Jury.'; é 
(!Uando decidir negativamente, SC as razões ·prod1Uidaf 
pe1 o J uit de Direito .lhe p~recerem noto riam ente frivolas, 
c infulllladas, de maneira' que se manifeste prevaticação , 
abuso, ou falta de exacçâo da parte dcllc, lhe mandará 
fazer effectiva a responsabilida<lc. 

Nem o n~o nem o accusador tenio direito de solicitar. 
::1.qnclle procc<.limeulo da parte do J uir. rle Direito, o qual 
n;io o podcr;Í. ter, se, innncdiatamentc que ns decisões do 
.Jury forem lidas em 1mhlico, n;io declarar que àppella 
<'x-oflicio, o qnc será dcclaratlo pelo Escrivão do J.try. 

Art. 455. Se a appellação for intl'l1'osta no caso do 
~ 2. 0 do referido :\rtigo 4{9 o· Juiz ele ])ircito nenhum.a 
ohservaçáo fará, nem a respeito da Sentença, e da pena, 
uem a respeito das circnnstancias fayoravcis , ou desfa
voravcis tJ.o n'o , íJUacsqucr qne cllas scjáo , anteri?res, 
on posteriores ao julgamento·, saho se entender que se 
acha tambem no caso do § 1. o do citado A1·tino. 

Art. 4fJ6. Se a llclaçào, nos casos <la appellação ex
ofllt:io, c..le que trata o Artino 11n, <~onl1ccrr pelo exame 
<:scrupuloso do Jlrocesso, ou qne udle não forão guarda
das as formulas suhstauciaes ; on que a decisáo he manifes
tamente contraria á <~vidcncia n·snltante dos depoiméntos, 
pro,· as, c actos constantes do mesmo Processo,' otd~nará 
tple a causa seja submettida a novo Jury. . 

Art. 457. No caso de scr a cansa rcmcttida pelél 
Uclaçáo a novo J nry , será fonna1lo de mnncira, qué 
ll'clle n<tO <·ntrc algu111 dos Jurados, cpw proferirão ;,. 
primeira dccis;to, c presidido rwlo Snhstitnto do Juiz de 
llircito, que tiYer interposto a appellaçào ex-oflicio. 

Art. 458. A appellaç:io qnc , cx-ofHcio , ou a 1·eque
rimcuto de }lartc, for interposta de Sn1tença éondemna
toria, terá cll'eito suspensivo 11ara se H:l.o dar á execução 
antes da dccisüo superior, excepto: 

1. 0 Quando o Appellante cstircr preso, e a pena im-

I>Osta for a de prisão simples , ou com trabalho , onde 
JOuver Casa de Correcção com systcma J1Cnitenci!lrio; por_

que em tal caso, o Juiz da execução , se a cond-emnação 
tiver sido de prisão simples, fará abrir assento ao 1·éo 
de estar j)reso em cumprimento da Sentença : e se for de 
prisão com trabalho, o fará recolhe1· á Casa de Correcção •. 

2. o Quando a JWna for pecuniaria ; porque neste caso 
o Juiz execulor ohrigarit o réo a depositar a importancia 
da condcmnação, procedendo pelos meios coactivos, quan
do o não faça voluntaria, c amigavelmen~e ; mas não, po-
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derá aotTrer prisão a pretexto de pagamento da multa, t"m 
quanto não for decidida a nppcllação. 

Art. 459. Se a appcllação for interposta de Sentença: 
de absolvição , será esta, não obstante a pcndencia d' ess~ 
recurso, }"lOs ta logo em execução , soltando-se o réo , se 

· estiver preso, excepto: 
1. o Quando a absolvic;:~\o tiver sido em consequeneia 

de decisão do J ury , de que o Juiz de Direito t<'uha in
ierposto a appdlação ex-oflicio, ua conformidade do Ar
tigo 419. 

2. 0 Quando o réo tiver sido processado por crimes 1 

t'l11 que não hc permittida a fiança. 
N'estes casos ficará suspenso o cffeito da absolvição , 

• o réo conservado na prisúo em que estiver, até a dcci
s.'io do T•·ibnnal superior. 

Art. 460. Da imposição das pí'nas de multa c prisf.io 
estahclcciàas n' este Regulamento por virtude do Art. 112 
da Lei de 3 de Dezembro de 1841, dar-sc-ha o recurso de 
a:ppellação para a Relação do Districto , quando forem 
impostas pelos Juizes de Direito c Chefes de Policia , e 
para os Juizes de Direito, quando o forem por Autori
dades inferiores. 

Art. -161. Esta appcllação deverá ser interposta den
tro de 24 horas depois de intimada a Sentença á Parte , 
e terá effeito suspensivo quando a pena for de prisão, 
procedendo-se na fórma do Art. 458 § 2. 0 deste Rcgula
Juento 1 quando foJt de multa. 

DO PROTESTO POR NOVO JULGAMENTO. 

Art. 462. O réo, a quem, por Sentença do Jury, 
fot· imposta a pena de mm·te, ou de galés perpetuas, podc
t·á protestar por julgamento em novo J ury ; fazendo este 
protesto dentro de oito dias depois de lhe ser notificada 
a Scnten~a, ou publicada na sua presença. 

Art. 463. N.'~stc caso se procederá a novo julGamen
to em outro Jm·y, no mesmo lugar do primeiro, obser
vando-se a respeito dos Jurados, e do Presidente do 
Jury , o que fica determinado no Art. 457 : c somente no 
~aso de impossibilidade de se fonnar novo J ury no mes
mo lugar, se poderá submetler o Processo ao do nwi>~ 
visinho. 



(':tsos reslricto~; especiticados no Art. 89 da Lei de 3 de 
Dezembro de 1841 ; c a l'Cspcito de sna interposição e 
expediente se observarão as disposições da Lei de 18 de 
Setembro de 1828, Decreto de 20 de Dezembro de 1830, 
e mais Legislação em vigor. 

CA11ITULO XVI. 

Dos emolumentos, salarios c custas judlciacs. 

Art. 465. Os Chefes de Policia, Jni:ws de Hircito, 
Uclegados, Suhddegatlos, Escriv:if's c Ofli.ciacs de Justiça, 
perceberão pelos aclos e diligencias que praticarem, nos 
negocias policiaes e criminacs, os emolumentos c salarios 
marcados uo Alvará de 10 de Outubro de 1754 para as 
l1 rovincias de Minas Gcracs, Goyaz e Mato Grosso. Os 
Clwfes de Policia c Juizes de Direito os que pcrcebi<lo os 
Ou v i dores de Comarca, e os Delegados e SulJdclcgados 
os que levavão os Juizes de l<'óra. 

Art. 406. Os Juizes l\luuicipacs perceberão por taes 
aclos c diligencias os emolumentos que pcrcehi:io os Jui
zes de Fóra em dohro ; não se cstewlcndo esta disposição 
favoravcl c cxccpcioual aos Escrivàes e Officiacs de Jus
tiça do seu Juizo, que os haverão singelos. 

Art. 467. As Autoridades criminacs de que trata este 
Regulamento, os Escrivães, e Officiacs de Justiça tem o 
direito de cobrar executivamente a importancia dos emo
lumentos c salarios, que lhes forem devidos. e contados 
na conformidade dos Artigos antecedentes, e das Leis em 
vigor ; quer das Partes que 1·cquercrem , ou a favor de 
quem se fizerem as diligencias , c praticarem os actos 
antes da Sentença; quer das que forem condemnadas; 
quer finalmente do Cofre da Municipalidade , nos termos 
do Art. 307 do Codigo do Processo Criminal. . 

Art. 468. Não poderão os Escrivães retardar o an
damento, remessa e expedição dos autos, e a extraeção 
e entrega dos traslados a pretexto da falta do paga
mento das custas , sob pena de se lhes fazer effectiva a 
l'esponsabilidadc pelo delicto do Art. 129 § O. o do Codino 
Criminal. 

Ar. 469. Se o réo condemnado for tão pobre, que 
não possa pagar as custas, o Escrivão haverá metade d' e l
las do Cofre da Camara :Municipal da cabeça do Termo; 
ficando-lhe salYo o direito })ara haver a outra metade 
do mesmo 1·éo , quando melhore de fortuna. 

Art. 470. Tambem se nüo retardará a CXJledição e 
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jul{{amcnto dos J>rocessos crimiuat-'S c políciacs, em qual
quer Jnstancia 1 ))Cla falta do sello C })l'Cparo ; C quando 
lindo o l1roccsso alr,nma quautia se <levcr do dito scllo. 
o Escriv;lo do Fci lo , cot11o Fiscal n' este c:-1so, a llil vcr<Í. 
da l,artc vencida, c a entn•g;1.r;i liJ. Estaçú.o I•'iscal respe
<:tiva, cohrawlo o couqH'lcult' coultecimcnlo, f{HC juutará 
aos aulos. As Antoritladcs com as qnaes St'~·vircm os ditos 
l:scri,·ües, ficüo eHcatT<'{~a<las de fiscalisar a t11ancira por 
que cHcs culllprcm esta disposiç:lo, c podn:lo Ílllpor-lJICs 
a pena de llllllla alt: lOO~)t)UOO, <{ltando forem w•gli{;cutcs 
ll'a<ptdla cohrança. 

Art. 471. As appdlaç(H's c rccnrsos couiÍnllarúo a ser 
preparados com a importancia das assi\~11aluras, JH·a1:agcus 
c mais contrilmit:ões, cstalwlc('idas pelas Leis Clll vit;or, 
vara serem apresentados ás ftcla<_'ilt'S 1 salvo sendo as lllC~
Jil:lS appcllaçi"JC's e recursos de p~esos pohr<'s. 

Art. 1i2. Os Promotores PuLiicos h:ner:\o das Par· 
tes, ou do Cofre da Municipalidade , na co11fonuid:ull! 
tlo Artiuo 307 do ~odiGo do Jlron~s~;o Cr imirwl , os sc
r,nintes emolumentos: 

1. 0 }>ot· o{ferecinlcnlo de lihdlo, mil c seiscentos réis. 
2. o Por cada sustentação de aceusaç:lo uo .lury, nos 

termos dos i\ rtigos 2()1 c 2G5 do ~odigo do l)roccsso Cri
minal , tres mil c <luzcntos réis. 

3. 0 l)da sustc11taç:1o da arcusaç:lo por meio <lc arra
zoados cscriptos , que tenhào lugar em qualquer J>roccsso 
policial, ou criminal, ainda que os mesmos arrazoados 
sejüo mais de hum, dous mil c cptalroccutos n~is. 

CAPITUJ.;() XVII. 

Di.rpoJiçãcs CcracJ. 

Art. 473. Pot· via ele regra, os Carr,os ele Juiz l\Iu
nicipal c de Orphãos serüo rcnuiJos na mesma pessoa , 
salvo nos casos sq~uintes. 

Art. 47·1. Nos Termos muito populosos, onde hum 
só Juiz não puder , sem prejuizo e atrazo do expedien
te, accumulal-os, serão separados c providos em diversas 
pessoas. 

Art. 475'. Nos Termos, em que houvar Juiz do Civcl, 
e pudet· este, sém prejuizo e atrazo do expediente, ac
cumular as funcç(,es de .Juiz dos Orphàos, excrcel-as-ha, 
na fôrma do Anico 118 da Lei de 3 de Dezembro de 
~811. Se pon~m a popnlaF'io da Cidade, Villa, ou Termo 
for G""nd~·, e o cxpcdiculc t.lo Jui'f.!) do..; Orph<l.os for 
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nmito avultado, anncxar-sc-ha o Caq~o tlc Juiz dos Or
phüos ao de Juiz J\Junicipal. 

Art. 476. Nos Termos, em que hon\"cr Juiz <lo Cí
vel accumnlando as funcçóes de Juiz dos Orphãos, o Juiz 
1\lunicipal excrccni. somente as attribuiçiks policiaes e cri
minacs, que llte confere a Lei de 3 de Dezembro de 1841. 

Art. 477. Nos lugares onde houver Juiz do Cível, 
c este accumular as funcç\ks de Juiz dos Feitos da Fazemla, 
não accumularà as de Juiz dos Orplüi.os, as quaes scrúo 
exercidas pelo .T uiz ·l\1 unicipal. 

Art. 478. Nos lugares omle l10uvcr mais de hum 
.T uiz tio Civel , o G0verno accumulará a hum dellcs o 
Caq~o de .Juiz dos Orpbãos , quando possa isso ter lugar 
sem prejuízo c atrazo do expediente. No caso contrario 
cxcrccr;Í. as funcçiíes de Juiz dos Orpháos o 1\J unicipal, 
sal v a a disposição do Art. 117 da Lei de 3 de IJezemhro 
de 1841. 

Art. 479. Nos IuwH'cs om]c não hou\·er Juiz do 
Civcl, accumular:t.o os Juizes 1\Iunicipaes o Cargo de Pro
vcdo.res de Capellas e Resíduos. 

Art. 480. Quando houvet• mais de hum Juiz 1\'Juni
cipal o Governo desi3narit d'entrc ellcs hum que sirva 
esse Cargo. 

Art. 481. Todas as vezes que algum Juiz <lo Cível 
fallecer , for removido para hum lugar vago, ou pro
movido a huma Helaçào , será havido por extincto o seu 
lu~ar, e as suas fuueções passar~l.o a ser exercidas pelo 
ITSJlCctivo Juiz 1\Iunicipal. · 

Art. 482. Quando, em coufonnidatlc dos Artigos 20 
c ~11 da I .. ci de 3 de Dezembro de 1841, se reunirem dois 
ou mais Termos, escreverão por distribuição (cada hum 
no seu ramo) perante o Juiz Municipal e de Orphãos todos 
os Esc ri v;1es (Ille serviélo per<tnte os Juizos Municipal e de 
Orphàos dos ditos Termos, quando separados. 

Art. 483. O producto das multas impostas em vir
tude do presente Hegulamcnto scd. entregue aos Procura
dores das Camaras Mnnicipaes, a fim de coadjuvai-as nas 
despezas que fazem com o J ury, e com as custas dos Pro
cessos dos presos pobres. 

Art. 484. As penas de prisão e de multa estabele
cidas no presente Ucgulamento, em virtude do Art. 112 
da Lei de 3 de Dezembro de 1841 serão sempre impostas 
com audiencia verbal ou por escripto (segundo o exigir 
a natureza do caso c as circuustancias) tla pessoa em quem 
tiverem de recahir 1 e tí sua revelia quando não respon-
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der no pr~zo que lhe ,for marcado, (o qual nunca ex
cederá a tres dias) ou não comparecer. 

·Art. 485. Se esta em sua resposta allegar factos e 
(leclarar que quer provai-os, ser-lhe-hão para esse fim 
concedidos 8 dias, dentro dos quaes deven\ apresentar totlos 
os documentos e testemunhas que tiver em seu favor, cu
jos depoimentos serão escriplos no Processo que se formm·. 

Art. 486. O Processo pela desohcdiencia ou injuria, 
de que tratão os Artigos 203 e 204 do l:odigo do Processo 
Criulinal, será organisado pelos Chefes de Policia, Juizes 
Municipaes, Delegados e Subdelegados. - Qu:mdo for o 
ebcfe de Jlolicia ou o Juiz de Direito o desohedccido ou 
injuriado será orr,anisado pelo Juiz l\lu1~icipal, c quaml? 
este o houve•· siJo ou o Delegado, ou SubdeleGado, sem 
feito pelos seus Supplentes. 

Art. 487. Os actuaes Juizes do Civcl, ainda mesmo· 
quando accumularem as funcções de Juizes tle Orphüos, e 
os Escrivães c Tabelliães que perante cllcs servem n:1o 
estão sujeitos ás Correições de que trata a Sccç~1o 3. a Ca
pitulo 1. o das disposições criminaes. 

Art. 488. As visitas que o Decreto de 12 de Abril de 
1832 encarr('ga aos Juizes de Paz serao feitas pelos res
pectivos Subde1egados. 

Art. 489. Os Desembargadores e .T uizes de Direito que 
forem nomeados Chefes de Policia, e os Cidadãos que 
forem nomeados Uelegados e Subdelegados são obrigado!; 
a acceitar esses Cargos.- (Art. 2. 0 da Lei de 3 de Dezem-
1H·o de 1841). 

Art. 490. Aos Desembargadores c Juizes de Direito 
não se admittirá outro motivo de escusa que não seja o 
de molestia que os inhabilite para servir taes cargos. 

Art. 491. Aos Cidadãos que forem nomeados para ser
vi•· de Delegados e Subdeler,aJos sento admittidos como 
motivos de excusa, alêm de molestia que os inhahilite: 
1. o, o exercício de outros Carp,os incompatíveis com aquel
les , huma vez que os prefirão e sirvào etfectivamente: 
2. 0 , o acharem-se no exercício effectivo e não interrom
pido (le outros Cargos publicos, gratuitos, pelo espaço de 
oito annos: 3. o, a impossibilidade em que estiverem de re
sidir permanentemente no Districto, sem notavel prejuízo 
dos seus interesses , ou pelo modo ele vida que tiverem 
adaptado, ou porque tenhão estabelecimentos em outt·os 
J)Ontos. 

Art. 492. Aque1les que allq~arcm c provarem taes 
motivos ou outros ign;\lmeutc plausirei'i, ~cn"to excusos, 
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em quanto ellcs durarem , pelo Guvcmo na Côrte c pelos 
Presidentes nas Jlroviucíns. 

Art'. 493. Qnamlo os motivos de excusa allegatlos pelo 
nomeado forem julr,ados improcedentes , c o Governo ou 
o:' Jlrcsidcntes se convencerem de que a rcluctancia do 
nomeado ltc filha do desejo de se subtraltit· á ol1rigaçiio 
'fuc tem totlo o Cidad<i.o de snpportar os onus Ja Sacie
' ,ule , poderú o mesmo nomeado ser constrangido, debai
xo da pena de desobeJieucia , que lltc será competente
mente imposta tantas vezes quantas se nêr,ar a servir. 

Art. 491. lJa dccisiio do Presidente da Província que 
dcsattentle os motivos· de cxcusa que allecarem os no
mc~c.los , poder:l.o estes recorrer para o GovernC' Geral , 
suspenso todo ·c quJ.lqncr procedimento , apena\:. for o 
recurso apresentado ao 1ncsmo Presidente que, com sua 
informaç:1o , o rcmettcr.i aú Ministro c Secretario de Es-
tado dos Negocias da .lustiç~. . 

Art. 4Df>. Os Chefe:> de Policia, Juizes de Direito, 
Juizes l\1unicipncs, DeleGados e Subdclcg~Hios, levari:io ao 
conhecimento do~ Presidentes das Províncias (sem prc.iuizo 
das <lispo.siçõcs do Artino [l3 do Co<liGo do Pt~ocesso Cri
minal, e dos Artigos 180 e 18 l deste Hcgnlamento) to
dos os obstaculos, bcunas c dm ida:; que encontrarem ua 
execução do mesmo Rq~ulnlllcnto, e da Lei de 3 de IJc
zcmLro de 1811 , c istu por meio de rcprcsenta\~íics, na3 
<luacs cxporúo os casos on:orrentcs com todas as circuns~ 
tancias que os revestirem, e todas ;u r:tziJc.; de tluvida que 
se lhes oll'crcccrcm. 

Art. -19G. Os mesmos Prcsitlcntcs onvirúo sobre estas 
reprcsentaç(lcs aqnc!las Autoridades crituinaes c policiacs 
da Pro,·iucia que ti\·crem em maior conceito pelas snJs 
letras, practica e iutelli~encia, as qnacs dcdar~rúo se tem 
cJH'ontrado ns lllesmas lacunas , obstaculos c duvidas, e 
a maneira por I(UC tem p1 ocedido em casos semelhantes. 
~~c houn~r Helaç:lrJ na Pro\·im:ia scd. tamhem ouvido o 
seu Presidente. 

Art. 4D7. Preparadas assim as ditas rcprcscnt~çl,cs, 
ser;\o rcmeltidas pelos ditos l 1 rcsidentes ao 1\liuistro c Se
cretario de Estado dos Nego cios da Justiça, com aquellas 
rdlex()es e ohservaçõcs que julr,arcm conYctúcntc addicio
nar-lbcs. 

Art. 4D8. Se ns referidas reprcscnl~çôcs c duvidas 
parecerem fuudatbs c procedentes , o M i11i~tro c Secreta
rio d'Es~ado dos Net;ocios da Justi~a lhes fará juntar 
todos os pnpcis que possii.o existir na respecÜ\'a Secretaria 
~ohn· u lllC'IIto a-;5t11npto, c aquelles que com cllc tircrcm . ~~ 
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tda~üo , c sujeit~.rá tth.lo ao exame da rrspeclira Sccçiio 
do Conselho de Estado. 

Art. 4!J9. Por estas disposições não 11ca prejudicada 
~ faculdade que exercem os Presidentes dns Províncias d•~ 
dar ils Autoridades policincs c criminacs, nquellcs csda
l'CCÍmcntos que súo i~lllispcnsa HÍS rara o IH)IIl c regnbt· 
:lmbmcnto dos nq-:ocws. 

Art. 500. Todos os netos em que a Lei requer ju
ramento, ainda mesmo os de denuncia , praticados pelos 
Promotores, o serão debaixo do jtuauwnto que prcsl:io 
para set·vir o seu cargo. 

Art. 501. Nos erimes de que trata a Lei de lO de 
Junho de 1835 , não havcd recurso algum , nem mesmo 
o de Revista , mas prevalece o que se dú para o Poder 
1\'IodcnHlor , nos termos <lo Decreto de!> de l\Jarço de 1837. 

Art. flO:!. Quando o Hclaçf10 , nos ca~os de que tra
ta o Artigo 449 mandar proceder a noYo Jury, n:"io po
derá o Juiz de Direito interpor da sna decisão ns nppd
bçõcs cx-ollicio de que trata o At tigo 11n. 

Art. 503. Nas cansas crimes de que ttata e!'tc Hc
r,ubmcnlo n;lo podcr;lo as Partes mar de emlmrgos , qual
quer 'lue seja a dcnominaç~io c natureza d:1s dccisf1cs c 
Seu tenças da l. a c 2. n lnstancia , quer iutcdocutorias, 
quer dcfinitiv:1s. 

Art. 501. Quando o Jt'·o condcmnado mar do re
curso do protesto por novo jnlg:uncnto , ficar;io sem cf
feito as appc\laçóc'> ex-oflicio interpostas pelo .Jui7. de Hi
rcito c qnacsqucr outros rcntrsos. 

Pauliuo José Soares de Sousa, do l\Jcn Conselho, 
Ministro c Secretario (l'Estado dos Nq:ocios da Justiça, 
:.ssim o lcuha entendido e faça executai'. Palacio do Hio 
de Janeiro em trinta c hum de Janeiro de mil oitocentos 
c quarenta c dois , vir,csimo prit11ciro d~ fudcpeudeuria 
c do Impcrio. 

Com a Huhrica 1lc Sna l\lagcstadc o Imperador. 



PASSAP(lllTE 

N." 

SIGNAES. 

IDADE 

ALTUHA 

JtoSTO 

CAnELJ.OS 

Owo~ 
NAH17. 

BocA 
Côn 
lhnn1. 

Custo do Pns
saportc. 
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MODELO N.o t. 

F. . . . (Emprego , c lugar em «IUC o exercita.) 

Concedo Passaporte a F. . . . natural tlc .... }ll'O

fissão de. . . . para (lugar para que vaD levando em 
sua companhia (tantas pessoas, seus nomes e qua
lidades em que vão. N. D. Sendo varões maio1·cs 

de vinte c hum annos , he neccssario , que se cs

pc~ifiquem ·OS siGuacs.) Afiançado por F .... (se tiver 
prestado fiança) e apresentou tal documento (se tiver 

apresentado documento). 

Y<tlerá pelo tempo de ..... . 

Ci«LHk, on Villa ele ..•..... aos ( fanto~;) «lo 

mcz (lc. . . . . . . . do auuo de ..... . 

(AssiGnado) :F .... 



LE< ~ I'J'I MA<;.A ()I 
1\i." 

SIGNAES. 

IDADE 
ALTURA 
RosTo 
CAnEI.Los 
ÜLIIOS 
NARl7. 

llocA 
Ct'm 
lL\lttH 

Custo da T.;cgiti-~ 
maç;io. 

I 1:10 ; 

Perante mim (C I:(' f<- de Policia, ou J)clcgallo ele .... ) 
legitimou-se para o}Jtcr Jlassaporlc para (lugar;· 

r ...... 1lalural de ..... lcvawlo ('Jll sua compa-

nllia ...... (l:-~ut.1s 1wssoas, scns HOJIWS c qnalida-

(lcs C'lll que v::lo. N. H. Sendo varões maiores de 
vinte c lmm atlllos, 11c nccc:;;sario que se especifi

quem os sir,nacs) Afiançado por F. . . . . (se tiver 
prestado fiauç:-~) c apr!'.'Wlllou tal 1locumcuto (se ti-

ver apresentado tlocumcHto.) 

Yakrá pelo tempo tlc .... 

Citladc, ou Yilla de ......... aos (tantos) do 

mcz flc. . . . . . . . . do anno 1le ..... . 

( Assigua<1o) F ..•. 
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1\IODELO I\." :1. 

Aww de. . . . . . J!cz de . .... . 

(Dia) 

Natural de .... idade de .... estado (tal) profissüo 

de .... vindo t,ara .... (o fim) declarou residir na 

nta tlc. . . . N.". . . . anflar. . . . e ter cliC'f,~l(lo no 

«lia (tantos) do mcz de ... do anno de .... vindo 

(se tiver viudo embarcado) uo Navio tal, do Porto, 

Cidade, ou Villa de. . . . (se o luear d'ondc veio 

h e Porto , Cidad~, ou Yilla do I mperio deve aC'

crescentar) tendo clH'gado ao I mperio no anno de ... 

aos. . . . . dias do mcz de. . . . . vintlo do (Porto, 

Citladc, ou Villa estranw'ira <l'ondc veio) no Navio 

tal (se veio einharcado) apresentou (tal ou tal do

cumento que ficou archiva<lo) c assienou a seu ror~o 

a tcstcnmnl•a F ... por não sr~her escrever- F .... 
Th've tam]H:·m assígnar quem t·scrcn·o o tt•rmo. 

A' margem dcn~ bnçar-sc -- estatura , l'lJr , 

calJcllos, olhos, nariz, ]toca, ltarha , rQsto , pes

~oas de falllilia, e srgnaes particulares. 



EsTATUR.\ 

CôR 
CABELLOS 

Ouws 
NARIZ 

DocA 
BARBA 

Rosro 

SIGNAES 

PARTICULARES. 

PESSOAS 

DA FA!\IJLU. 
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1\'IODELO N. o 4.-

POLICIA DA CÔRTB, OU DA PROVI~CIA TAL. 

Titulo de rtuidcncia de Estrangeiros. 

Certifico que a fl ..... do livro que sen-c para apre
sentações de Estrangeiros , nesta Cidade, ou Villa 
de ..... consta ter-se apresentado F ...... natural 
de. . . . idade de. . . . estado ..... profissão de ... . 
vindo para (o fim), e declarou residir na rua de ... . 
N. o.. . . andar. . . . e ter chegado tio dia (tantos) 
dó mcz de ••.. do anno de_~ ... (se tiver vindo em
barcado) no_ Navio tal do Porto, Cidad~, ou Villa 
de.... (se o lugar d'onde veio he Porto, Cidade, 
ou Villa do Imperio) deve accrescentar :tendo chegado 
ao Imperio no anuo de .... aos .... dias do mez 
de. . . . vindo (Porto, Cidade , ou Villa estrangeira 
d'onde veio) apresentou tal ou tal documento, e 
veio no Navio tal (se veio embarcado): e com este 
Titulo se apresentará no prazo de ~re~ dias ao Ins
pector de Q~irão onde for:residir para lhe pôr 
o -Visto. FiCa. outrosim obrigado a não mudar 
de residencia , ou profissão sem que . o participe 
previamente (e nos casos especiaes _do Regulamento 
se dirá a nilo mudar do Município, sem que, &c.) 
para que isto lhe seja notado á marr,em do seu as
sento soh pena de ser processado, segundo a Lei. 
Este s<'> terá vigor pelo pra10 de. . . . (c nos casos 
especiaes do Regulamento se dirá) -Este tem vigor 
para sempre. Cidade ou Villa de ... aos. . . dias. 
do mcz de. . . . do anno de •.. 

I 
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MODELO N.o 5. 

• Do Cartão. 

Todo o Estrang<'iro deve apresentar-se dentro- de trcs dias á (tlcsicna 
ç{i.o da Autoridade policial do lugar) na cas'a N. o. • • • da rua de .... 
para obter Titulo de residencia, debaixo das penas estabelecidas no 
Art. 98 do ll.f'gnlamcnto N. o. • • • de ............. . 

MODELO N. o ü. 

Da Guia para o! que PlÍO ciunprir Sentcnra. 

O Cidadão F.... (seu emprcr,o e lugar em quo o serve) faz saber 
ao Sr. (emprego da pessoa a quem se remettc c lugar em que o 
scn·c) que a esta Guia acompanha o réo F. . . . natural de. . . . de 
idade de. . . . fill,o de. . . . estado. . . . estatura. . . . sianaes particula
I'cs. . . . (se tiver assento de prisão que comprehenda estas dcdamçõcs, 
hc melhor declarar- cujo assento hc do theor sq~uintc, c trans
erevel-o) que vai a cumprir a pena de. . . . que lhe foi imposta ·pela 
Sentença do theor scr,uinte- (copia littera1 , c se a Sentença tl ver 

.., 1·cfereneia á outra , de maneira que para ser cnt{'mlida cat·eça de 
copia d'essa out..a; deve tamhcm juntar-se a sua integra) da qual 
Sentença, awda nada cumprio , ou começou a cumprir a pena de ... 
em (tantosfâo mez de .... do anno de .... (se tiver multa c já tiver 
pago toda, ou parte delta) e pagou a multa) ou (tanto) por conta 
da multa) (Quando a multa for illiquida, e se tiver liquidado , de
ve-se acerescentar) A multa foi liquidada no valor de .... Deve -de 
sustento (tanto) de curativo (tanto) de vcstuario (tanto) ou nada deve. 
Eu F .... Ese1·ivão de .•.. a escrevi (ou fiz escrever c subscrevi) nesta 
Cidade, Villa, ou Fre{;uczia de..... nos (tantos) do mez de ..... 
tlo anuo de .... 

(AssiGnatura da Autoridade que remette) 
{) 

Modelo do recibo para o.f que ''lÍO cumprir Scntenra, ann.c.ro ao 
llfodclo N. 0 6. 

Fica recolhido a esta Cadêa de .... _ o preso F. . . . vindo com Guia 
de. . . . (Autoridade que o rcmct.teo) pará cumprir a pena de .... 
(o que vier declarado na Guia) cujo .assento se acha aberto a fo
lhas. . . . do livro das entradas. Cidade ; ou Yilla de .... aos (tantos) 
do mcz de. . . . do anno de .... 

<.:a·· .·.ro.~.).....,._ . ~ .... ~ 
. . . . 

• 

.
• ~ .. -.·· ~>"r·~,~ 
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MODELO N. o 7. 

Da Guin para OJ q11r• ntio 1·iio f'lllllf•l'ir .ft·nfcnça. 

O Cidad:to F.. . . (scn emprego e lugar em f!Hl' o serve) faz salu·r 
ao Sr. (<'lllJHTW> tla pessoa á quem se rnllcttc c lugar em <fUC o 
serre) que :í. esta Guia at·ompaulta o n~ol•' .... natnralde .... filho 
1l<- .... de jdadc .... estado ..... estatura.... c sign:ws particulares) 
se ti\·cr assc11to de prisão que comprc1wnda estas dcdara~(tt'S, he · 
mcllror dcdar- cujo assento Jrc do thcor scguilltl'- c t rans<Tevcl-o) 
o ljttal ,·ai para rcspowler ao Jury de .... ou para ser guardado na 
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Os viutc trcs réos sollos assim se livrárão porque sua criminalidade os n:io sujeitava a prisão. Do ajuntamento illicito e Sociedade secreta nada 

se póde couduit- contra a segurança c tranquillidadc publica; o primeiro consistio em lmma simples reuni~o nocturna na estrada, sem fim }H,lllico: 

a segtmda tornou-se ddinqucnte simplesmente pelo facl~ de não fazer as comnmnicaçtícs nccessarias. O'ontrabando appreh(!lldiüo l'oi de alguma 

importancia por consislil' em humas poucas de arrobas de pau llra:;il !la pl'imeira qualidade. Scsscnt4l c quatro réos conformarão-se com ai ~eci-

sõcs; isto mostra até certo ponto· que·~não forão injustas. 
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Contra o Chefe do Gofet·no. 

Conll'a o line cxea·ci(!iA> dos Pode
res Politicos. 

1
1: Contra o tine gozo e exerctci.o des 

Direitos Politicos do Cidadão. 

Conspiraç3o. 

Rebelliào. 

J Sediçl\o. 

ltnsurrei<;!ío. 

Resistencia. 

Tirada ou (uga de presos . 

Peitas, concussõe!'l e outros abusos 
praticados Jil0r parti6::u~a!~s. 

Falsidade. 

Perj:urie. 

Peculato . 

I Moeda falsa. 

Destruido ou danmificacão dos bens 
p11Llaliêos. • 

I Contra a libet·dade individual. 

~I ~· C.O• ~: I Homicídio. 

-I :;: I Infanticídio. 

Aborto. 

. I . : : · · : : : : : : I ferimentos e otTt~nas pbysica!l. 
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Adulterio. 
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HECRETO N.o 1'21-de 31 de Janeit~o de 1842. 

Regula o l'rcPimento das Clfdeira.r da Aula do Commercio. 

Tcn(lo chegado no Meu Imperial Conhecimento que o 
Tribunal da Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, 
e Navegação., desde a creação da Aula do Commercio nesta 
Côrte, tem tido, e conserva huma maneira arbitraria, e 
itTcGular c.le prover as Cadeiras della, bastando muitas 
vezes para a escolha, c nomeação dos Lentes , as infor
mações imlividuaes dos seus Membros, dispensado o con
curso, c exame necessario para verificar, e estabelecer a 
iJoueidade, e preferencia dos pretendentes; e cumprindo 
subordinar o provimento das ditas Cadeiras ao systema 
geralmente adoptado pela moderna I .. egislação a resp. 
de todas as outras dos Estudos maiores, e menot·es: Bei 
por bem Ordenar que <1' ora em diante, quando vagar 
alguma das Cadeira!t dos Lentes da Aula do CoiJ.lrnercio , 
seja nella provido o Substituto , se o houver, dando a 
Junta parte ao Governo para a nomeação; no caso de 
não haver Substituto seja posta a concurse , ao qual só 
serão admittidos os Cidadãos Brasileiros de bons costumes, 
que estiverem no gozo de seus direitos civis, e pólitico~, 
e se proceda a exame dos opposit?res P.ubl~camente ~ 
rante a mesma Junta, que provera o inats dtgno ,; e: ~rá 
parte ao Governo para. a sua ler,àl nomeação ; c desta ma
neira se proceda , quando var,ar o lugar de Substituto. 

CatHlido José de Araujo Vianna, do 1\'len Conselho, 
l\linistm c Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, 
o tenha assim entendido , e faça executar com os despt\chos 
nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro em f'· trinta e hum 
de Janeiro de mil c oitocentos e quarenta e tou.,, vir,esimo .-.. -
primeiro da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1Uagestacle o Impe1·ador. 

Candido José de .ArauJo P'iannà . 

··. tl 
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COLLECÇÃO' DAS LEIS DO IM PER lO DO lllL\S1L. 

1842. 

TO.MO 5. 0 PARTE 2. 3 SECt~~o 9." 

REGULAMENTO N." 122- de 2 ele Fevereiro de 1812. 

Conttm disposit:õe.r pro1•iJorias para a cxccflrfio da Lri N." 
261 de 3 d,e Deurnbro de 1811. 

Art. 1. 0 Logo qne o Regulamenlo N. 0 120 de trin
ta e hum de Janeiro do corrente anno, para a execu
ção da Lei de tres de· Dezembro de mil oitocentos qun
reilta e bum, for publicado na Capital de qualquet· Pl'O
vincia em qne não se tenha ainda apresentado o Chefe 
de Policia nomeado pelo Governo, ficará o descmpenlw 
das suas respectivas attribuições, em toc.la a Jlroviucia , 
a cargo do que actualmente servir na Capital: c na sua 
falta ou impedimento os Pa esidcntOB das mesmas Jlro
'·incias nomearão hum 1\'Iagistrado que faça as suas Yczcs. 

Art. 2. 0 Os ditos Presidentes apenas receLerem o ci
tado Regulamento N. 0 120 , comcçnnio immcdiatamente 
a colher todas ns infonnaçôes neccssarias para verificar 
quaes os Termos da Província que se achào nas circuns
tancias do Ar~igo 32 do dito Regulamento, â fim de an
nexal-os a outros, e hem assim para lixar o numero dos 
Suhdelegados e os Districtos em rJUC tem de servir, tendo 
em vista o disposto no Artico 7. n do me~mo Rccula
mcnto. 

Art. 3. 0 Do mesmo modo procederão para marcar 
os Districtos dos Delegados nos Termos que estiverem nas 
r:ircunstancias do Artigo 9. o do mesmo Ucr,ulamcnto. 

' Ar ta 4. • Na mesma occasi~l.o ordenarüo aos Chefes de 
Policia que , havidas as mais escrupulosas informações 
ácerca de quem scjão, nos diversos 'rcrmos da Província • 
as .pessoas as mais idoocas para servir de Delegados, Sub
delegados c Supplentes dos mesmos , os proponhào , pr~
curando indivíduos que, pela sua probidade , intelli~Jen
cia, imparcialidade e independcncia , poss:io administrar 
boa iustiç_a. 

~-~.'.:.....:.,.. ~ ...... ..- ...... ~--
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Art.·-~.~~ Ot llresid•cntes tias Pt·ovindas ftxar;_\o pro
,·isorimnente o numero de Juizes Municipacs e de Or
pkws que deverá h:wer nos Muniripios que se acharem 
uas circunstancias da scr,unda parte do Artigo a 1 (lo H c· 
gubmcnto N.o 120 j:i citado, e dos Artit~os 20 c 117 da 
Lei de tres de Dozcmbro de mil oitocentos qua1'enta c hum. 

Art. 6. o Outrosim lambem dctcnninarii.o provisoria
mc'nte quacs as Povoações c Termos em qu~ deve .. ba
\'Cl' Juiz 1\lunicipal separado do de OrphrJOs, c fJUaes aqqel
ll~!i em que os Juizes do Cível devem açcumulat• as func
çi'ics de Juiz de Orphüns. · 

Art 7. o Feita a accumulação -dos T~rmos que. de
verem ~cr accumulados • designados 08 Diftrictos dos Suh
tlclcr,ndos, e havidas as propostas e informaçi"les precisd'§, 
passaráo os Presidentes das Províncias a nomear os De
lcgatlos , Subdcll'Gados e Promotores. E evitarão· mu!.to 
culret~<H' esses Caruos a pessoas prepolcnlcs, envolvidas em 
mJ.lttncrcnças, c domiuatlas por odios. . _ 

Art. 8. o As primeiras nomc:tções de SubdcÍega(los 
scr;\o feitas sem que preceda audicncia dos Dt!legados , c 
·ao mesmo tempo qnc os destes , sendo poss.ivel. 

Art. 9. o Os mesmos Presidentes proverão proviso-
1 iamcntc os lugares dct J uites 1\'Iuni~ipaçs e de {)Qlh;!()S 1 fto
mcando da mesma tnaneira os seu! Supplentes~, quantlo o 
Governo (;eral n:\o tenha ainda feito tacs nome:1ções. Os 
Hnmcatlos cnlrarüo Jogo em exercício. 

Art. 10. Darão immcJiatamcnlc conla , pela Scnc
taria de ~stado dos N egocios da Justiça , . das nomeaçõts 
f(UC :tssim houverem feito , a fim de serem tlefiuiliva
mcntc nomeados os mesmos .T uizcs,. ou em 5~ lugar ou
tros , segundo parecer mais con\"cniente. 

Art. 11. As varÚcipaçücs de que trata o Artigo an~ 
tcceLlentc devcráo ser acompanhadas dos requerimentos Jos 
m;nncados (se os tiverem feilo) c Üe todos os docu_men
tos e i!lformações que ds possão abonar . 

.. Art. 12. Feita a nomcaçílo dos Delegados; J>rocridc
rão clles imlncdiatamcnle á organisação .da J,ista dos Ju
raJos do Termo. 

· Art; 13. Quando, pela apuração e revisão das ditas 
)istas, se vier a reconhecer que hum Tennt> não ,,ern o 
ntlmero de cincocnta Jurados, exigido pela Lei , anne::.. 
xar-se-ha a outro , (quando o não lenha sido) c far-se-ha 
nova nomraçiío de Juiz 1\luuicipal , de Orrh~os c de De-

. li' 
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legado p~ra os ·T~rte*tridos, ficando sem \'Í{~or as que 
havião sido fei'titls ~tlfttá :'ta~a laum separadamente. 

Art .. 1~. Logo" que para esse fim houverem ohtitlo 
os esclarecimentos nccessaFios, informar~\o ·os JlrcsiJcnlcs 
das Províncias o Governo, na fúrma do llcgulamcn to N. o 

120 de 31 de Janeiro de 1842, sohrc as gratificaçi"'ics c 
ordenados que convenha mai·car aos Chefes de Policia , 
Juizes 1\Iunicipacs c Promotores, a fim tlc serem estabe
lecidas pelo mesmo Governo. 

Art. 15. 0.:; Escrivães, lnspectores de Quarteirão c 
Officiaes de Justiça , que actualmente servem perante os 
Juizes de Paz, passarão a servir perante os SubJclcgados, · 
e conjunctameute perante aqucllcs, nos negocias que são 
de sua competcncia, salvas as disposições dos Artigos 19, 
42, 44 c 52 do Regulamento N.o 120 de 31 de Janeiro 
de 1842. 

Art. 16. Quando os Districtos dos Suhddegados forem 
maiores do que os dos Juizes de Paz, e vier por tanto a 
haver nellcs mais de hum Escrivão de Paz , servirá pc
mnt~ o Subdelegado aquelle que cllc escolher, o qual, 
com tudo , continuará a escreYer perante o Juiz de Jlaz 
com quem servia. 

Art. 17. Os Escrivães e Tabelliâes do judicial que 
servem perante os octuaes Juizes l\lunicipaes e de Or
phãos, servin\o perante aquelles de que trata a Lei de 
3 de Dezembro de 1841. 

Art. 18. Os Presidentes das Províncias nomearão 
provisoriamente os Escrirãcs privativos (lo Jury, podendo 
recalür a nomeaç:io·, nos lugares menos populosos, c onde 
houver pouco expediente, em alnuns dos Escriv;\es exis
tentes, e principalmente no das Execuções. 

Art. H). Os Subdelegados apenas nomeados, orde
narão aos actnat!s Escrivães de Pa1. que lhes apresentem 
todos os Processos pendentes que existirem nos seus Car
toa:ios, a J~m de proceder ... se á sua distribuiçúo Pjla ma
netra se&umte. 

Art. 20. Remetterão aos Juizes Municipaes as de
nuncias e autos de formação de culpa pelo. crime de con
trabando , que1; estejão f{Uer não com despacho de pa·o
D\JO~a ou de despronuncia, que ainda não tenha passado 
em julnâdo, a fim de proseGuireau perante clles seus de
Yidos termos. 

Aq.:_ 21. Ü_!1lrositn lhes remctterào todos os autos de ... -- -· ., 
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formação de ~ulpa pot outros dclictos (t!~ccpto os de res
ponsabilidade) que se ad1arem com despacho de pronun
da ou de não pronuncia que ainda não passassem em 
jnlg:Hlo, n fim de serem sustentados ou reYogados esses 
despachos como for de direito', e seguirem-se os ultimos 
termos na fónna do Regulamento N.o 120 já dtado. 

Art. 22. Igualmente lhes remetterão todos os autos 
c papeis l'elativos á formação de culpa de Juizes de Di
•·cito e Commandantcs militares, na conformidade do Ar
tigo 155 do Codir,o do Processo Criminal, e 17, § .§ ... 
da Lei de 3 _de llezeurbro de 1841. 

Art. 23. Da mesma sorte procederã~· pelo que res
peita aos autos pendentes soh.•·e causas de Alaí1otaceria , 
cujo yalor exceder a alçada dos Juizes de Paz'.· 

Art. 24. Ordenarão que prosigão perante elles Sub
delegados , todos aquelles negocios policiciaes ou criminaes 
tlc sua competencia , salvos aquelles que tambem o forem 
da dos Juizes de Paz, porque proseguirão perante estes. 

Art. 2.5. Remetterão ao Juiz Municipal todos os Pro
cessos que estiverem em poder dos Juizes_ de Paz da cabeça 
dos Termos, para sereu\ apresentados ao Jury, exceptuados 
os dos crimes de contrabando e de responsabilidade de Em-
prer,ados não privilegiâdos. · . 

Art. 26. Rcmetterão aos Juizes de Direito os re
querimentos de queixas e denuncias , e os autos de forma
ção de culpa por delict.os de I'esponsabilidade de. Empre
gados Publicos não privilegiados, quer estejão quer não 
pronunciados, e bem assim os Processos de suspeição dos 
Juizes M unicipaes que estiverem pendentes. 

Art. 27. Igualmente os recursos e appellações , cujo 
conhecimento e decisão , pela Lei de 3 de Dezemb .. o de 
1841 , e respectivo Regulamento , fica pertencendo aos mes
mos J uizcs de Direito. 

Art 28. Os Escrivães de Paz que não apresentarem 
aos Shbdelegados os Processos pendentes n~s s~us 'Carto
rios , na fórma "do Artigo 19 , serão por elles pl.u1idos 
com a multa de 100~ a 200~ réis. E quando , não 
obstante a imposição dessa pena, persistirem em não os 

· apresentar (não os declarando desénclQ.ninhados ,. caso em 
<]UC se procede-rá como for de direitP), ser-Jhes-ha im
posta , pelos Jllesmos Suhdelcfla!los, a de pris;l.o por hum 
a lres meze~. Jh. _imposiç~lo 1las llilas penas haverá re
curso para o Juiz de Hlreitn. 
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Art. '29:rA.i)Reia~ farão rcmcller aos Juizes de 
Direito 1·5petti·~f':ti~~f:rt,ls4~ellações. cujo conlu:cimentó 
lhts 61!fl,~rtébétido ·~~}&Lei de 3 de Dezembro de 1841, 
e qu~~ aidda ~stivéreln 'pendentes. 

Al.lt. 30. Todos os despachos (le pronuncia ou não 
pronuncia, que ntío houverem passado em julgado, c que 
niio tiverem sido sustenta·dos ou revowtclos pelo primeiro 
Conselho do Jury, o serão pelo Juiz Municipal, seguin
do-se depois os termos marcados no Regulamento N. o 120 
de 31 de Janeiro de 1842. Exceptuão-se, alem das pro
nuncias proferidas sobre crimes de responsahilídadc 011 con
trabando, as qu~ o houverem sido pelo J ury , as quacs 
cntr·arão Jogo no Conselho de accusaç::ío sem depcnllcn
t:ia da sustentação pelos Juizes 1\Iunicipaes. 

Art; 31. Os P1·ocess~s por crime de contrabando <JUC 
tiverem pronuncia seguirão os termos marcados no Capi
tulo 12 do Hegulamento N. o 120 de 31 de J anciro de 
1842, do Artigo 389 por diante. 

Art. 32. Todos os mais Processos que por virtnclc 
dos Artigos antecedentes forem remettiJos ás Autori1la1lcs 
hoje competentes pela Lei de 3 de Dezembro de 1841 , 
e respectivo Regulamento , proser,uir·ão perante cllas igual
mente na fórma da mesma Lei e Regulamento, para o que 
determinarão as mesmas Autoridades que lhes scjão con
clusos , para ordenar os seus termos. 

Art. 33. Os protestos por novo ju1gamento em novo 
Jury que estiverem pendentes, serão julgaJos pelo .Tury 
para o qual houverem sido interpostos, salvo o caso em 
que o protestante declare por termo nos autos esponta
neamente, ou em prazo (nunca menor de 8 dias) que com 
intimação lhe será assignado a t·cquerimcnto <la Parte ou 
do Promotor, que prefe•·e ser julgr~do pelo J ury do mes
mo lugar ou mais visinho , nos termos do Artigo 87 da 
Lei de 3 de Dezembro de 1841. 

Art. 34. Os Presidentes das Províncias resolverão a~ 
duvidas que se suscitarém na execução deste, e do .Regu
lamento N. 0 120 de 31 de Janeiro de 1842 , dando de 
tudo conta ao Governo. · 

Art. 35. Os Juizes de Direito das Comarcas darão aos 
Juizes Municipaes , · D~legados , Sn bdclcgarlos c Juizes de 
Paz as necessarias instrucções c esclarecimcutos para soltar 
as duvidas que lhes occoncrem 11:1 execução das presentes 
lnstrucçõcs, relativas á ordem c marcha dos Processos. 

Art. ~6. As Autoridades criminacs e poliriacs, <H:tua\-
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menté existentes i continuariio em exercicio em quànto se 
n~io effeituar a nova organisação. 

Art. 37. • A' medilla que as no,·as Autoritlades forem 
senuo nomeadas , cntrarlio em exercicio, provendo os Pre
sidentes, quanto for possível , para que entrem conjun
ctamcnte todas as de hum Termo ou Termos reunidos. 

Paulino José Soares de Sousa , do 1\Ieu Consélho 1\'li
nistro c Secretario d'l~stado dos Nego cios da J ustia·, o 
tenha assim. entendido, e faça executar. Pal~io do Rio 
de Janeiro, em dois de Fevereiro de mil oitoçentos e qua
renta e c.loí~ , vigesimo primeiro da lndependencia e do 
lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imr,-;r~dor. 

Paulino José Soarc.r de: Sou.ra. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO 1)0 DRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a s'Ecçio 1 O. • 

REGULAMENTO N." 123-de 3 de Fevereiro de1842. 

Dd ao ]}fuseu Nacional huma organisaçiío accommo
dada d melhor classijicaÇtio, e cónservação 

d-oj ubjectos. 

Ht·i por hem Decretar o seguinte Rcr,ulamenlg 
para execução do Artir,o 2. 0 § 13 da Lei N. 0 164 
de 26 de Setemhro de 1840. 

Art. 1. 0 O Museu Nacional desta Côrte será di-
vidido em quatro Secções : 

l. a De Anatomia comparada, e Zoologia, 
2. 3 De Botanica, Agricultuf'a, /!.Artes m~chanicas. 
3.3 De Mineralogi1t, Geologia, e Sciencias phy ~ 

siras. 
4.8 De Numismatica, c Artes liberaes; Archeolo-

61a, usos, e costumes da~ Nações modernas. 
Ca(h huma destas Seccões será confiada a hum 

Director especial, que poderá ter hum, ou mais Adjun
tos, em relação ao numero das subdi visücs Jla respe
cli v a Seccão. 

At·t. ·2.0 Os Directores das Secções poderão apre
sentar no Museu hum. ou m11is individuos, para ahi 
terem exercicio na qualidade de Praticantes; os quaes, 
depois d-as provas convenientes , poderão ser admit
tidos a Supranumerarios, hum em cada Secção. Destes 
serão tirados os Arljuntos. 

Art. 3.0 Haverá hum Conselho, composto dos 
Directores das Secções, oqualterá olitulode-Con
selho de Administracão do Múseu Nacional. -Oi Ad
juntos tomarão part~ nas deliberações "do Conselho,· e 
ter<io voto consultivo. Na a11sencia do~ Directores da 
Secçiío, á que pertencerem, poderão ter voto del.ibe-
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rati,·o, se para isso forem autorisauo~ por determina
~·iio f)SJ)ecinl uo Governo. 

Ao Conselho compele: 
1. 0 Oirir,i1· a policia geral do Estahclecimenlo. 
2. 0 Propror os Adjuntos. 
3. 0 Admittir os Supranumerario~. 
4. 0 Dispor uas quantias consignadas no 1.\'luscu f'm 

ronformidade das Leis, e ordf'ns do Governo. 
Art. 5. 0 O Conselho sE'rá presidido por hum dos 

Dircrtores espcciaes, que o Governo escolher. O Di
rec·tor Presidente do Conselho terá o titulo de Director 
do l\Iuseu. 

Art. 6. 0 Ao Direclor do l\luseu compele: 
1. 0 Exercer a super·intendencia f,C'I'<ll de todos os 

ramos da Administracão. 
2.° Convocar o c·onselho no principio de cada tri

mestre, e mais ve1.cs, se julgar nt•cessario. 
3. 0 Nomear os Serventes para cada huma das SP.c

çõt·s. 
4. 0 Ter a seu cargo a correspondencia com o Co

,·crno, ou em seu proprio nome, ou em nome do Cou· 
selho. 

5. o Em caso de urgencia dar as providf'ncias ne
eessal'ias, participando immr.diatamente ao Conselho, 
ou ao Governo, o que assim praticar. 

().
0 Autorisar com sua assir,nalura, para que possão 

tea· cffcilo, as despev.ns drliberadas Pm Conselho para 
f1Ualquer dos ramos do serviço. O Director do l\1useu 
no rnso de empate , lerá Yolo de flUa 1 idade. 

Art. 7. 0 O Governo designará annnalnwnle hum 
Vice- Presidente, que substitua ao PresidentE> nos seu~ 
impedimentos. 

- Art. 8. 0 Aos Direclorcs das Seecões inclimbe: 
l. ó Dispor, e classificar con,·eni~nlt:menle os ohjeclo3 

Je suas respcrti vas S(·rções, sesumlo o systema, que for 
arloptado pelo Conselho. 

2.° Formar l:nm ('athalow> cxacto de to(lm PSSE'~ 
ohjcctos, com declnraçào do estado, em que sn aehfio, 
f> uós qne ainda fallão para ('Omplctar as collerç<1es. 

3. 0 Aprontar os productos, que se ll'nhúo de dar 
em troco dt~ outros rPcehirlos dos 1\Inscm, e 1\'alura-



listas estranGeiros, acompanhando-os dos esclarccimcn
tos necessarios . 

.f. 0 Prestar as informações, qlle soLre os ohjeclos 
ela sua e5pecial administração, lhes forem (•xigitlas pelo 
Direetoa· do l\1 useu. 

5.0 Dar hum Curso annual das Sciencias rcbti v as 
ás suas Secções, á '\'Í:ita dos respectivos produ elos , s1~
~uudo as lnstrucções do Governo. 

Ao~ Directores especiaes em todos os seu~ f'nca r
{~os (~oadjuvarão, o sub:rtituirão os Atljunlos, c a e:;tt·s 
os Supranumerarios. 

Aos Adjuntos, e Supranumerarios, poderá o Co
ver no encarreg:11' de fazerem excursões pela:1 di n·rsas 
Provim:ias do Imp~rio, com o fim Je ro\ligil'etn, ou 
examinarem os pruductos, que lhe forem indicadus. 

Art. 9. 0 H..vPni uo L\tuseu ~aum Secretario, e 
hum t\jud<ulle do St>cretario, incumbidos do rq~islo 
das clcliberaçõe~ dp Conselho; Ja corn•spondcncia com 
os ~Iuseus estrangeiros; e do arranjo, Guarda, e coll
servaç<io do Archi v o, e Bihliotheca. O Ajuda ule será 
alêm disso especialmente encar-reg•~do Ja contabilidade 
do Estabelecimento. 

O Secretario, e na auscncia delle o Ajudante, 
assistirá ás deliberações do ConsPlho, e lerá voto t~un
sultivu. 

O lur,ar de Secretario poderá ser reunido ao d·.~ 
Director de Seccão. 

Art. 1 O. O Porteiro, Guarda. e Preparador do~S 
productos zoologicos, existentes no 1\luseu , fica adJi1lo 
ás du,1s Sec~_;ões de Zoologia, e Botanica; incumbe-lhe 
a preparação dos produetos dessas Secçõrs; a guanla , 
e conservação dos Gabinetes respectivos; e o a h rir, 
e fechar as portas do Estabelecimento nos dias, e lw
ras fJlle forem desisnados. 

Art. 11. Como Guarda, c Preparador dos pro
dueto:; respecti ,·os, fic.1 addido ás Secções de 1\Jiuera
lor,ia, e Artes liuerac5, o adaal Escripturario do L\Iu3eu : 
terá a sou carao a preparaçio dos productoi tles~s Sec::
çõc3 ; a auarda ' e COilSCI"iUÇál) do Laboratorio de ,Ch~
mic,,, e llus G •hinet1~s de 1\lineraloaia, e Artes libe
l'<lC:i; substiluirá <W Porteiro li'JS sru-) impedimentos; 
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., poderá pa.s:iar:' 'l-~própriedade deste lugar sem mtl
t.lat· .. de. Secção. 

Ar1. 12. O actual Thesoureiro, Escrivão da Re
f:eira c Dcspcza, fica considerado como Ajudante do 
Secretario. 

Art. 13. Fi cão extinctos os lur,ares de E~criptu
rario, 'fhcsoareiro, e Esc ri vão da Receita e Despeza. 

Art. 14. O Conselho de Administracão do l\Juseu, 
logo que comet·e os seus trabalhos, p;oporá ao Go
Terno os Regulamrntos · hecessarios, no que respeita á 
Administração r,eral, c policia interior do Estahelt~ci
mento; ás correspondencias com as Provira·ias, e 1.\'lu
~eus estrangeiros; ás qualificações dos Supranumcrarios;: 
c á norma da hallilitaçào para os Adjuntos. 

Art. l!l. Ü:i Directores e mais Emprer,ados, de 
que trata este Regulamento, terão os vencimentos cons
tantes da Tid)eiJ'a annexa. 

Art. 16. A Secção do Num ismatica, u Artes li
heraes, será encarregada provisoriamente a algum do-s 
Directores das outras Seccõe~. 

Candido José de Ar~ujo Vianna, do l\Jeu Conse
lho, 1\'linistro e Secretario d'Estado dos Negocios ào 
lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do H i o de Janeiro 
em tres de Fevereiro de mil oilo!~entos e quarenta e 
dous, vigesimo primeiro da lnJPpendcncia c do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua !\Jagestade o Imperador. 

Candido Jose de Araujo Pianna·. 

Tahella dos vencimentos amwaes dos Empregados
do JJiuseu Nacional, á qual ,çe refere o Regula

mento N.o 123 da data desta. 

Cada hum dos Directorcs uas ~ Seccões ..• 
O Director, que for nomeado Dire~tor Jo 

l\'luseu, n1ais .••••.•••. o •••••••• o ••• 

O Director, que servil' de Secr&tario, mais. 

800~000 

200~000 
2"00~000· 
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O Direclor, a quem &e annesar a Secção 
de N umismatica , mais •.•. ~. • • • . • • • • ióo~oo 

O Ajudante do St>cretario •••...• ó..... 600:tbooo 
O Porteiro. Guarda, e Preparador das Sec-

ções •le Zoologia, e Botanica •••.•••.• t.ooo;mooo 
O Guarda, e Preparador das Secções de 

Mineralogia, e Numismatica......... 6~~000 
Palacio do Rio de Jàneiro em 3 de Fevereiro de 

1842. 
Candido Jósé de Araujo Yianna. 
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,OOLI,.~CCÃO .DAS, LEÍS DO IMPERIO DO BRASiL. 
-). ~ 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 11. a 

REGO LAMENTO N.o t24- Je 5 de Fev~reiro de 1812. 

Contendo o Regirrwnto p'ro visorio do Collsel!to d' E stadu. 

Hei por bem Ordenar que o Conselho d'E~tado l\le 
consulte sobre os R~-'gularneutos, de que trata o Ar~ 
tigo oitavo da Lei uu sua ereaçào, l'f'lj'('ndo-se enln~
tanto pelas sq~uintes disposições. 

TITULO UNICO. 

ComÕ.. o Conselho d'Estado e:xet cerd tls suas Jwzc~·õcs. 

CAPITULO l. 

Do Conselho d'Estado , e de suas Scc~·ões. 

Art. 1. 0 O Conselho u'Estado serú dividido em 
quatro Seccões ; 

1.8 Dos. Negocios do lmperio. 
2.a Dos Negoeios da Justica. e uos Estran~eiros. 
3. a Dos N egocios da Faz~nda. 
4.a Dos Neg.ocios da Guerra, e Marinha. 

Art. 2.° Cada hum'a das Secções se comporá úe 
tres Conselheiros, 

Art. 3. 0 
· As Secções, que se occuparcm do:l ncGà

CJOS de dous Ministerios, serão presididas pelo 1\linis
tro' a quem tocar o objccto ' que lll'lla se uiscutir. 

Art. 4. 0 Quando a importancia, e a complil'a
ção _dos negocios o exigirem. poc..l!'nto reunir-se úuas, 
ou lres Seeções, sob a presidencia do ;\liuistro, que 
pedir a reunião. 

Art. 5. 0 Os 'Iinistros tl'Estado forrH:n·r<hl i.\5 Ser· 
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cõPs todos os esclarceim('nlos, que julr,arem 11~cessa
nos pnrll nrcrto d;as dt>liberações. 

Art. G 0 O lu~ar, dia, c hora das eouferencia~ 
ele cada Secção , scnlu mar('ados pelos respecti,·os Mi
ni sf r o~. 

Art. 7. 0 O Ministro Presidente Ja Secçilo nb· 
mt'ará O flelator para rada IH'gocio. 

Art. 8. 0 Discutida, e votada a ma teria , o 1\e)a .. 
lor apresentará o parecer minutado, o qual, dt'poi!l 
ele a pprO\'ado, srrá nssignado na sesuinte_~• confer<'UCitt 
pelos l\Jcmbros da Secção , que não derem voto se-
parado. • 

O i'vlinistro Presidente não \'olará, nem ainda no 
caso ele <'mpate. 

Art. 9. 0 O Imperador se Resrrva o direito de 
rcsóln•r os parPceres Jas Serções, s<'m qno ouça ao 
Conselho reunido. 

Art. 1 O. Os A \'isos para consultas do Conselho 
cl' Estado, ou srjão estas sobre parecer de Secções, ou 
sohre ohjcctos, que ainda nestas não farão tratados , 
serão dirir,ido~ em geral ás Secções, a que pertence· 
rem os negoeios, e estas collir,irão, c ordenarão quan
to puder esclarecer o Conselho em seu~ Jehat<'s , e 
tlt•cisão. · 

Art. 11. Quando o parcrer da Serção for algum 
Projceto de Lei, Decreto, Regulamento, ou lnstruc
ções, a Secção respectiva lhe dará todo o preciso de
senvol vimenló, de maneira que o Conselho d'Estacfo 
o possa ref~ularmeBte discutir. 

Art. 12. 0 Para havrr ronfPrenria do Conselha de 
Estado sob a Prcsidt·ncia do Imperador, he preciso 
•1ue estejào presentes pelo nwnos sele Const:'lheiros de 
Estado ~m etrec~ivo servico. 

Art. 13. 0 As <·onfl'r~ncias do Conselho d'gstallo 
tC'riio lur,ar nm Pacos lmpct·iaes. e quando o Impe
rador llou ver po1· bem Cou ,·oca l-o. 

Art. 11. 0 Todas ns '·cz.e~ qnc foi' pos-si\'el, Sfl· 

rão commuuicados corn aulicipa\·ão aos ConsPlheiros 
d'Estado os objel'I05 , para (·uja ronsulta se n•ur1C o 
Consl'lho. 

Art. 15. 0 As dispoii~·õc' dos Artiao~ antec('den-
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tes serão obs{'rvadas, qunntlo a Orgencia. ou natllrera 
do~ negocios não exigir a pr et<>riçáo de algumas. 

Art. 16.0 Os Conselheiros fallarào , e votarão., 
quando o Imperador ordenar. 

Art. 17.0 Não havendo unanimiJade no Con.,e
lho, os Membros dh·ergentes apresentarão por escri
pto seus votos separados. 

Art. 18.0 Os Ministros d'Estado, ainda qne to· 
mem parte na5 tiiscussões do Conselho, não ,·otarào , 
nem mesmo assistirão ás votações,· quando R Consul
ta \'Crsar sobre dissolução da Cama1·a dos Deputados, 
ou do Minislerio. 

Art. 19.0 As consultas do Consrll10 d'Estado se
rão redigidas pela Secção, á que tora r o SPU ohjecto, 
e assignadas por todos os Conselheiros d'E~tado, na 
fórma do Artigo oitavo. 

Art. 20. 0 A Resolução Imperial , tomada sobre 
parecer da Secção, ou consulta do Conselho d'E:.;ta
do, será expedida por Derreto. 

CAPITULO ll. 

Dos objectos não contenciosos. 

Art. 21.° Cada Seccão e': am i na r á as Leis Pro
vinciaefi, e todos os nego~ios, de que a encarr<>gu o 
seu Presidente. 

Art. 22. 0 A cada Secção he pcrmittido ouvir a 
quaesquer Empregados Publicas, que não poderão ne
gar-se a prestar todos os esclarecimentos , que lhes 
ella exigir, vocaes, ou por escripto, pena de deso
bediencia. Pod~rá outrosim ouvir a quaesquer outras 
pessoas , çujas informações lhe possão ser uteis. 

· Art. 23. 0 Quando, no exame dos nPgocios incum
bidos ás Secções, entenderem estas que he necessaria 
alguma Lei, Regulamento, Decreto , ou lnstrucções , 
o proporão, expondo mui cireunstanciadamente os mo· 
ti vos de sua con,·icção, e as principaes providencias, 
que se devem expedir. 



( t td ) 

CAPITLLO JTT, 

Dvs objeclos contenciosos. 

Art. 9.4 .0 Quando o Prcsi«lente de hum a P•·ovin
ria , ou o Procuradot· da Col'oa na Côrte, c Provin
<:ia do Hio de Janeiro, tiHT noticia de que huma Au
tor·idade Judiciaria está efl't•ctivamente conhecendo de 
;dsum oLjeclo a!lministrati\'o, rxigirá delta os escla
recimentos precisos , bem como ns razõr.s, pelas quaes 
se julr,a com jurisdicçào sobre o objedo ... 

Art. 25. 0 Se forem consideradas improcedentE>s as 
razões, P.m que a Autoridade juJiciaria firmar sua ju
risdicçâo; ordenará o Prcsideute, ou o Procurador da 
Coroa, que cesse todo o ulterior procedimento, e sejão 
citados os interessados , para em hum prazo .razoa'vel 
detluzirem seu di.·eito. 

Art. 26.° Findo o prazo, se o Presidente enlcn
der que o ner,ocio he administrativo, assim o resol
,·erá provisoriamente , remcttendo todos os papeis a 
respeito delle, com a sua decisão , á Secretaria da 
Justica. 

Se porêm entender que o negocio não ho admi
nistrati,·o, á ,·ista dos novos esclarecitnrntos que tivct· 
obtido das partes, ou da mesma A utoridadc judiciaria, 
declarará que não tem lugar o conflicto, c qnc con
tinue o processo no Foro judicial. 

.Art. 27. 0 O Ministro da Ju~tiça, ou o conflicto 
tenha ~ido suscitado pelo Procuradol' <la Coroa, ou pot· 
algum dos Presiucntes, commetlerá o seu exame á res
pectiva Secção, a qual, depois de ou r idas as Parles , 
s& estas o requererem , interporá o seu parecer. 

Art. 28. 0 Quando o conflicto de jurisdicção con
si~tir om se julgarem incompetentes, tanto a Autoci
dade judiciaria, como a administrativa, a Secção dará 
o seu parerer, ouvidas ambtts. 

Art. 29. 0 Quando o conflicto fo1· entr·e Autori
dades administrati,·as, se procederá na fórma dos Ar
tigos antecedentes no que lhe forem applica veis. 

Art. 30. 0 Os Presidentes das Províncias conhc
n•r;\ll dos aln1~os das Autoridades erclesiastira5, pro-



cedendo na fórma do Regulamento N. Q 1 O de H}-,.Je 
Fcverriro de 1838 , no f!UC I h e forem o ppliea v eis sua~ 
cli:;posiçõcs. 

Art. 31. Em geral serão observadas todas ns dis
posições do processo actual, que contribuimlo para des
cobrimento cJa vercJade, ~em prejuizo da ceh·ridad ·-in
dispensavel á marcha administrativa, forem admissíveis 
neste processo, e não se oppuzercm ás dctermiua~·ões 
do prPscnte Rer,ulamento. 

Art. 32. Ag questões relativas á prezas serão de
cididas pelo Governo em primeira, e ultima inslancia. 

Art. 33. No proc('sso admiuistrati,·o se observará 
em geral o ser,ninte: a Parte apresentará na respectiva 
Secretaria de Estado petição acompanhada dos docu
mentos , com que pretende justificar sua intenção. 

Art. 34. Se for attendivel a petição, a Secção 
proporá que sc,jão ouvidos os interessacJog, para o que 
lhes será feita a in ti mação. 

Art. 35. A Secção poderá rcrtuerer ao seu Pre
sidente avaliações, inquirições de testemunhas, depoi
mento de Partes, e quantas dilir,encias julgar necessa
rias. para esclarecimento da verdade, ás quaes proeé· 
der á por si mesma, quando lhe seja possi vel. 

Art. :w. Na conferencia sesuinte á em que a 
Secção tiver ultimado as diligcncia~ sobreditas, ou na 
em (}UC o Presidente, altendendo á natureza do ne
gocio , designai', apresentará o seu relatorio, a cuja 
leitura podcriio os interessados por seus Advogados as· 
sistir, e fazer os reparos precisos para sua rcctificação·. 

Art. 37. Havrrá até dez Advogados do Conselho 
tle Estado, aos quaes somente será permittido assignar 
as petições, e quaesqucr allegações, ou arrazoados , que
f i verem de S('l' apresentados ao Conselho, e á~ suas 
Secções ; bem como assistir ao depoimento, e mais actos: 
do Artigo trinta e cinco. 

Art. 38. O Ad\'ogndo, que faltar ao devido res
peito ao Conselho, ás Sel'ções, ou· a cada hum. dos 
Conselheiros, será demittido; e, se for am acto de 
Officio, alêm de demiuido, será punido nn fórma dns. 
J.ei~. 

1\rt. ~9. o~ pralOS ass-ir,n<ldo~ ás Parte:' parares-



ponderem, recorrnem, ou produzirem quaesquer lll)

t:umentos, e provas, não poderão exceder a dez dias, 
residindo na Côrte, ou no seu Termo. 

Art. 40. O 1\'linistro d.1 J ustiea mar('ará em A ,.i· 
so~, que f~trão parte deste HeguL~mrnto, os prazos, 
tlll' 1 alêm dos dcl dias do Artigo anlPcedente, devem 
ser concPdidos ás Partes, em atlt'nção ás distancias, em 
que residirem, ou estiverem os documentos, c provas, 
que h1:>uverem de produzir. 

Art. 41. O processo administrati \'O só pmlcrá ser 
snsprnso nos easos srguintes: 

1.° Fallecendo a Parte, ou seu Advogado, ou im
possibilitamlo-sc este de exercer suas func~·õcs antes 
do ultimo relatorio da St·ccüo. 

2. 0 S(~nJo arguiJo de. falso algum rlocumcnlo, OU 

testemunha, nos lPrmos do Artigo seguinte. 
Art. 42. Feita a arr,uiçào de falsidade a fJUal

(lucr c..locumenlo, ou testemunha, se parecer ás Secções, 
ou Cons~lho, que h e elle indispensa vel 8 Jceisào do 
uegocio, e nào querendo a Parte renuncia l-o, será 
suspenso o processo, até que em Juizo <·ompetentc se 
decida a falsiuade. 

Art. 43. Se a Secção, ou Couselho entender que 
tal testemunha, ou documento não he ncccssario para 
decisão do ner,ocio, continuará u processo sem cmhargo 
<.la dita urguição. 

Art. 44. O mesmo terá lugar, quando a Parte, 
<1ue produlio a mencionada lcslemuuha, ou documento, 
nada responder, ou Jelle dPsistir. 

Logo que huma semelhante arguição for feita, e 
a consillerar procedente a Secção, ou Conselho, será 
iuti mada a Parte, que o ti ver produzido, para dizer 
a bem de seu direito. 

Art. 45. Das resolucões dos Presidrntes <.las Pro
víncias em ner,ocios conte~ciosos pouerào as Partrs in
t~rpor recurso dentro dt~ dez dias por petição muniua 
dos precisos documentos, que man1feste as razões do 
gravame soffrido; e os Presiuentes a remPtterão com 
informação , ou sem c \la , á respectiva Secretaria de 
Estado. 

Art. ·i6. ~Tamhern teni lu~ar recurso das dl·r·isõe~ 
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dos l\lini!'ltros · 'CÍ:é :•E!tta§lo <'m ma teria contenciosa, e 
tanto e~ te, é'Ómóh o do~·Arti~o antecedente, poderá ser 
decidido por Decreto ImpPrial, sem se ouvir, ou ou
Yinclo-se as respectivas Secções, e o Conselho de Estado. 

Art. 47. A Resolução Imperial tomada sobre pa
recer de Secçiio, Consulta do Conselho, ou sPm ella , 
em virtmle do processo, de que trata est~ Capitulo, 
só poderá srr embargada nos easos : 

1. o De não ter sido intimado algum dos prt-ju<ticados. 
2. 0 De tct• corrido o processo á re'"elia, que niio 

possa ser imputada ao collllemuado. 
Art. 48. Os embargos, no caso do Artir,o ante

cedente, só terão lugar antrs que o Decreto Imperial 
seja remf'tlido pata a Autoridade judiciaria, ou <h·ntr o 
dos dez dias <'ontados do em r1ue foi feita intimnçào 
no condemnado; · 

Art. 49. Os emhargos srrão apresentados pelo 
respectivo l\Jinistro ao Conselho, o fJUal consultará ao 
lmperndot' para os desattrnder, ou para nformar n 
lmperia l Resolução, ou para ordenar que de novo seja 
examinada na competente Scrç<io. 

Art. 50. No caso de ser a Rrsoluç;io Imperial 
de novo examinada, poderá sua rxecnçüo sPr suspensa 
pelo resprcti v o Ministro, quando na demora nào haja 
perir,o, e de não srr suspPnsa possa resultnr damno 
irreparavel. 

Arr. 5t. A Imperial Ucsoluç:io 5Ná executada 
como qualfJUCl' Sentença judiciaria, c pelos mesmos 
Juizes, e fôrma , pela qual Pslas o siio. 

Sendo condemnada n Administração, a execução 
será feita odtninistrativarncntP. 

CAFITliLO r\". 

Das dúposiçõcs gcracs. 

Art. 52. Havrrá sempre em pffecti\·o serviço doze 
Conselheiros de Estado, hum dos quaes escreverá as 
Actas dos negocias, que deverem sei' conservados em 
ser,redo. 

A1 t. r>3. Se nlgum Conselheiro em effceti\·o ser
' tt'O não puder ex,,rerr o;ua~ fnnrril"'" por mais de 



quinze aias conlinuos_. será.~~s!iJnad~, Q Çon~~lheho 
<te Egtado extrAordinário. q\\e hà de·sérvir- duriuHe o 
seu impedimento, cessando -o qual, l'essará tambem 
a substituição, indPpendentc de nova ordem. 

Art. 54. O Conselheiro de Estado, que for 1\Ii
nistro de Esta,Jo, ou empn•sado eiJl qualquer Com
missão, cujo exercicio for imcompativel t·om as func
ções tio Conselho, será considerado impedido, e se lhu 
applieará o disposlo no Arti{jo ant<'cedente. 

Art. 55. O Conselheiro, que for clispensndo do 
f>Xercicio de suas funcções, passará a C~mselheiro ex-
traordinario. , · 

Art. 56. Só perceberão gratificações os Cunse
lhci•·os rm etfertÍ\'O servico. 

Art. 57. Os ConseÍI.eiros de Estado, nos a c tos 
publicos, e funrções da Côrte, ocfuparào o primeiro 
lugar depois dos 1\linislros e Secretarias de Estado; 
terão o tratamento de Excellencia; gozar·ào das honras, 
úe que golào os mesmos 1\Iinistros; e usarão do 
uniform~ de que estes usão, tendo porêm nas man· 
r,as da farda, acima do§ canhões bordados, h uma es· 
phera, c sobre esta a Coroa Imperial. -

Art. 58. Todas as Autoridades publicas são obri
gadas a cumprir as determinações expedidas em vir
tude deste Regulamento, e temlentes á sua execução. 

Art. 59. Haverá no Conselho, e em cada huma 
de suas Seccões tres Li,•ros. 

1. o Para· registo das Aetas respectivas. 
2. 0 P .. ra tq~isto das Ordens lmperiaes. 
3. 0 Para reg isto dos pareceres, e consultas. 

Al't. 60. -Ficào revogadas todas as disposições em 
~ontrario. · 

Candido José de Araujo Vianna, do !\'leu Conse
Jho, 1\Iinistro e Secretario d'E~tado dos Negocios do 
lmpcrio, assim o tenha entendido, e faça executar com 
os despachos neccssarios .. Palacio do Rio de Janeiro em 
cinco de Fevereiro de mil oitocentos e quarenta e dous, 
vigcsimo primeiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\'Iagest~dc o Imperador. 

Canr!ido José de .. 4raujo f.,.imzna. 
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eocLEccA.o.'Dl.A~~tms no IMERio no B.RAsiL. . ' 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇAÕ 12 .a 

DECRETO N. 0 t2lS- de 9 de Fc\·ereiro de 1842 . 

.Approvando o Pla'flo da nova o1·ganisação dos Ba
talhõtu de Caçadores da primeira Linha 

do E~·ercito. 

Tendo sido necessario organisar Batalhões Provi
sorios de Infantaria da primeira Linha , por não serem 
auflicientes, parn regular distribuição das praças de pret 
decretadas na Lei de fixação de Forças de terra , os doze 
Batalhões de Caçadores , creados por Decreto numero 
trinta de vinte dois de Fevereiro de mil oitocentos trinta 
e nove: e con,·indo quo o augmento daquelles Corpos 
se regule de modo, que não seja preciso crear para 
o seu Com mando novos Ofliciaes do Exereito, além do 
existentes ; fazendo-se por isso i ndispensa vcl que se 
ahere a &ctual organisação dos Batalhões de Caçado
res : Hei por bem Approvar , para ter execução , em 
quanto Eu não for Senido organisar o quadro do Ex
ercito, o Plano da nova organisação dos Batalhões .de 
Caçadores da primeira Linha, que com este baixa , 
assignado por José Clemente Pereira, do Meu Conselho, 
Ministro e Secrf'tario de Estado dos N~gocios da Guer
ra. O mesmo Ministro e Secretario d'Estado da refe~ 
rida Repartiçã-o assim o tenha entendido, e faça ex e
eu lar eom os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro em nove de Fevereiro de mil oitocentos e qua
l'el'lla e doi1, vigesimo primeiro da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~laffestade o Imperador. 

Juse Clemente Pereira. 
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Plano da nopa or{ftmi.w~. Jq,, Batalhões ·dtJ Caça
dores de primeira Linha do Exel'cito , á que se 

rttjere o De~ reto desta dma ~ 

ESTADO MAIOR E MENOR. 

Coronel , ou Tenente Coronel Com mandante.. 1 
1\'lajor ...•.•..••....•..•.•....•.••...••• • l 

AjudantE" •••..•.••....••••.•••••• - . • • • . • .. t 
Quartel Me~tre ••.•••.•••.•••.•.•.•••••• r. 1 
Serretario. • . . • • • . • • • • • • . . • . . . • • . . • • • . • • • 1 
Capcllão......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cirurgião Mór. . . . . • • • . . • • . . • • • . . • . . . • • • . t 
Cirurgião Ajudante. • . . • • . . . . . . • • . . • . . • • • • t 

Sargento Ajudante ••.•••.•..•...•........• 
Sargento Quartel Mestre .............••••. 
Espingardeiro •••.•••.•••••.•.••••••••••.• 
Coro o heiro . ••..•...••..•..•............. 
Corneta Mór .•.•..•..••... · ..••......••.• 
Mestre de Musica .........•..• · •••........ 

t 
1 
1 
t 
t 
1 

Musicos .•..•..•..••.•...•• ·. • . . . • . • . • . . • 16 

G 

22 

Somma. 30 

PraçaJ de huma Companhia. 

Capitão .••.•••.•.••••.•..••.•...•...••• ~ 1 
Tenente ......................•....... : . t 
Alferes . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . • . . • . • . 2 

Primeiro Sargento. . • . • . . . . • • . • • • • . • . . . . . . 1 
Segundos Sargentos.. • . • • • . . . . • . . • • • . • . • . . 2 
Furriel ................... ~............. t 
Cabos de Esquadra •••..••••.•.•••••.••••• to 
Soldados •...•••••••..•.•••..••..•••. ~ ••• 110 
Cornetas, • • . • • • • . • . . . . • . . . . • • • . . . • . . . • . • 2 

126 

Somma. 1~0 
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Recapitulação. 

E5tado M<&ior e :Menor. . • . • • . . . • . • • • . • • . • • • . • • 30 
Praças de seis Companhias .•• • •••..•.•..•.••.• 780 

Total. 810 
I 

O Alft•rcs mais moderno, ou hum Cadete le\'arà 
a BandP-ira. 

Palacio do Rio de Janeiro em uove de Fevereiro 
de mil pitocentos quarenla c dois. 

Jose Clemente Pereira. 
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COLl,ECÇÃO DAS LEIS DO IMPERJO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PA ltTE 2. a SECÇÃO 13. 11 

DECRETO N. o 126 - t.le 28 t.lc Janeiro de 1842. 

Declara a precedencia dos Conselheiros de Guerra 
em concurrencia com. os P ogaes do Conselho Su
premo !Uilitar, ainda que estes tenhão Carta de 
Conselho de datct mais antiga. 

Sendo-Me presente o Assento d.t~ ,·inte seis de No
vembro de mil oitocentos quarenta e hum, que o Con
selho Supremo l\Iililar fez subir á :\Jinha Imperial Prc· 
sença , sob a qucsUio de prcrcurneia suscitada entre o 
Vogal Secretario de Guerra José Joactuim de Lima e 
Silva, c o Conselheiro de Guerra João Chrisoslomo 
Callado, pelo CJUal, funt.lando-se na disposição do De
creto de oito de Outubro de mil seiscentos quar·enta e 
quatro, AI varás de dczaseis de Junho e ,·in te de No
\·cmhro de mil setecentos oitenta e sPis, c A"iso Re
v,io de vinte dois de l\laio de mil oitocentos c oito, e 
11()6 precedentes que, em iguae:- cia·eunstancias, se tem 
seguido sempre no mesmo Tribunal , resolveo provi
soriamente, que competia a prccedcneia au primeiro 
por ter Carla de Conselho com data mais antiga qn,. 
o segundo : AllcnJenuo a CJUC a precedcncia , em r·azíit l 
da maior dignidade, exclue a que procede da anti
guiJade, a qual só tem lugar entre ir,uaes, como es!;1 
regulado pelo Decreto de vinte tle ~ovembro de mil 
setecentos oitenta c seis, e Assento de quatorze de Junho 
de mil setecentos e quarenta, e seis de Agosto de m i I 
setecentos CJllarenta e oito; c sendo inconteslavcl, á visfi1 
do§ 1. 0 do Alvará do primeiro de Abril de mil oitocen!o' 
c oito, r1ue o Tribunal do Con~wlho Supremo 1\lilíl:" 
se compoem de duas das~es de :Ministros, Con'!'\1,ci, 
ro~ de G nerra , n Yor,:1cs , w\@ padPcf'rHlo duvida q W'' 
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a primeirà 1Wf'J'ttt1'tib?"' em dignidade c catbegoria li 
segatida, ~lu· ftJ8111iAI·e honras de que gozão os Con
selheiros de Guerra, das quaes o citado Alvará positi
vamente excluio os Vogaes : Hei por bem·, conforman
do-Me com o parecer. do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Soberania , e Fazenda Nacional , Declarar, que 
nft'o podem os CotHclheiros de Guerra ser precedidos 
pelos Vogaes , ainda que estes tenhão Carta de Con
selho mais antiga , sem qm·bra e offcnsa da sua maior 
dignidade, e mais elevnda cathegoria : devendo o re
ferido Tribunal decidir nesta conformidade a sohrrdita 
questão de precedencia, e quaesquer outras (1ue no fu
turo possão suscitar.se em identicas circunstancias. O 
Conselho Supremo Militar assim o tenha entendido, e 
faça executar com os despachos neressarios. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte oito de Janeiro de mil oilo
centos e quarenta e dois, vigesimo primeiro da ln
dependencia e do Imperio . 

• 
Com a Ruhrica de Sua l\Jagestade o lmprrador. 

Josd Clcmentr Pereira. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1841. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.• SECÇÃO 14.• 

DECRETO N .0 127 - de 12 de Fevereiro de 1842. 

Abolindo o Lugar de Juiz de Direito do Civel da 
Comarca do Natal. da Provinda do 

Rio Grande do Norte. 

Hei por hem , Usando da atlribuição que Me 
confere o Artigo cento e dois, paragrapho doze da Cons
tituição do lmperio, e em conformidade do Artigo cento 
e quinze da l .. ei N. 0 261 de .3 de Dezembro do anno 
proximo passado, dar por abolido o Lugar de Juiz de 
Direito do Civel da Comarca do Notai, da Provincia 
do Rio Grande do Norte. 

Paulino José Soares de Sousa, do 1\'Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justi
ça, o tenha assim entendido , c faça executar. Pa
]acio do Rio de Janeiro em doze de Fevereiro de mil 
oitocentos quarenta e dois, vigesimo primeiro' da ln-
dependencia e do lmperio. . . 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 

---
DECRETO N. 0 128 __;.de 12 de Fevereiro de 1842. 

Que reduz d tres as quatro f 7àras do Civel nesta 
Cór•te; c dá outras providencias ácerca dos 

. respectivos Escrivães. 

Hei por hrm , IJsando dn altrilmição que Me con-
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feré 'o Artiió "e!l\tC.fê llois, paragmpho doze da Cons
tituiçãd do Impe .. ic:r; ,e'em conformidade do Artigo cen· 
to e 9uinze da Lei N. o 261 de 3 de Dezembro de mil 
oitocentos quarenta e hum , Decretar o scguiute. 

At. l. o Fi cão reduziJas á tres as quatro Varas 
do Cível actualmente existentes nesta Côrtc, e seu l.Uu
nicipio. 

Art. 2. 0 O actual Juiz do Cível da quarta Vara 
passará para a primeira, com os Escriv<h•s, que aclual
mente perante elle servem. A Provedoria dos Resí
duos, e Capellas continua rlllnf'xa á rs~a Yara. 

Art. 3. 0 O primeiro Talwllião do Pul1lico, Ju
dicial e Notas continuará a scrvit· perante o Juiz da 
primeira Vara Civel; o terreiro Tabelliâo servirá pe
rante a segunda; e o quarto perante a terceira. As 
ditas segunda e terceira Varas conservarão os Escrivães 
que actualmenle tem. 

· Paulino José Soares de Sousa , do l\leu Conse
lho, Ministro e Secreturio d'Estado dos Nt>gocios da 
Justiça, o tenha ossim entendido, e faça excrutar. Pa· 
lacio do Rio de Janeiro em doze de Fevt'reiro de mil 
oitocentos quarenta e hum , vir,rsimo primeiro da ln
dependencia, c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lar,cstade o Imperador. 

l'aulinu Josri Suares de Sousa 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMERIO DO B.RASIL. 

1842. 

T0:\10 5. 0 PARTE 2. 3 SECÇAÕ 15." 

DECRETO N. o 129 -de 19 de Fevereiro de 1842. 

ALLtorisa o Presidente da Província de ~finas Ge
raes a chamar ao serviço de Coipos destacados, du· 
zentas Praças da Guarda Nacional da mesma Pro
\'Íncia. 

Hei por bem, em virtude do Decreto N. 0 224, 
de 16 de Outubro do anho passado, Decretar o se
t;uinte. 

Art. 1. ° Fira autorisado o Presidente da Pro
vincia de Minas Geracs para t:hamar ao serviço de 
Corpos destacados , na fórma do Decreto acima citado, 
e do Regulamento numero cento e seis de sete de De
zembro do anno passado, duzenlas Praças da Guarda 
Nacional da mesma Província, âs quaes dará a orGa
nisação que convier. 

Art. 2.° Fica-lhe outrosim ('Onr.euido, na parte 
applica vel, áttenta a differença do numero de Praças , 
c em toda sua amplitude, a. mesma autorisação que ao 
Presidente da Previne-ia de Pernambuco confere o De
creto numero cento e oito do nove de Dezembro do 
anno passado, com a clausula conteuda no seu uh i
mo Artigo. 

Puulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça f'Xecular. Palilcio do 
Rio de Janeiro em dezano\'e de Fevf'reiro de mil oi
tocentos e quarenta e dous, vigesimo primeiro da In
dPpcndcneia e do Imperia. 

Cnm :1 n ubriea de Sua l\la 0cstaúc o I mpcrador . 

• 
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COLLECÇÃ.O UAS .l.JUS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1812. 

TOMO 5.0 PARTE 2.a SECÇÃO 16.a 

DECRETO N. 0 130- de 21 de Fevereiro de 1842. 

Abolindo, lmm dos Empregos de Fwzdidor da 
Crzsa da Llloeda. 

Tendo-se reconheciJo ser desnecessario hum Jus 
Em presos de FunJid_or da Casa da l\Ioeda, errado por 
Decreto de 13 de Março de 1834, como representou o 
respectivo Provedor; Hei por bem Extinguit· o sobre
dito Em prego. 

O Visconde d'Abrantes, do l\feu Conselho, Mi
nistro ·e Secre(ario d'Estado dos Nrgocios da Fazenda, 
e Presidente do Tribunal do Thcsouro Publico Nacio· 
nal , o tenha assim entendido, e o faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
l'inte e hum de Fevereiro de mil oitocentos e qua
J'enta e dois, vigesimo primeiro da lndcpendcncia c do 
lmperio. · 

Com a fluLrica de Sua 1'\'lagestade e Imperador. 

ri5conde d'Abrantcs . 

• 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO Il\IPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PAUTE 2.a SECÇÃO 17. a 

DECfiETO N. 0 131- de 23 de FeYcrciro de 1842. 

Crcando no ltlunicipio da Córte treJ Juizes ltlunicrpaes. 

Hei por hem, em execução do Artigo Yinte da 
Lri N. 0 261 do anuo proximo passado, Decretar o se-
guinte. , 

. Artigo unico. Haverá no Municipio da Côrte tres 
Juizes l\1unicipaes, com jurisdicçào cumulativa, tendo 
hum a designação de Juiz Municipal da primeira Vara, 
outro Ja segunda ; e outro finalmente da.terceira , com 
vencimento annual de quatroN·ntos mil réis rada hum. 

Paulino José Soares de Sousa, do l\leu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negoclos d.- Jus
tiça, assim o tenha entendido, e fara executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de Fevereiro 
de mil oitocentos c quarenta c dous, ,·igesimo primeiro 
t.la Indcpendeucia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'l.·q;~estade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 

DECRETO N. 132- de 23 de Fe\·ereiro de 1842. 

Autorisando o Presidente da Pro1'incia de Sergipe 
d'El-Rei, a clzamar aa serviço de Corpos destaca
dos, cem Praças da Guarda Nacional da mesmo 
Provincia. 

Hei por hem, em ,·irtude <.lo Decreto numero du-
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r.ento~ e vinte ·~rq11i~!NF-~ dí'iaseis de Outubro do anno 
proximo passado:; Deeretar o seguinte. 

Art. 1.° Fica autorisado o Presidente da Província 
de Sergipe <l'El-Rei, a chamar ao serviço de Corpos des
tacados, na fórma do Decreto acima citado, e do Hegula
mento numero cento e oito de sete de Dezembro passado, 
cem Praças da Guarda Nacional da mesma Província, 
que organisará em huma Companhia. 

Art. 2. ° Fica-lhe oútrosim concedida, na parte ap
tJlica vel, attenta a differença do numero das Praças, e 
em toda a sua amplitude~ a mesma autorisação que 
confere ao Presidenie da Provincia de J>crnam buco, o 
Decreto numero cento e oito de nove do sobredito 
mez de Dezembro. 

Pauliuo José Soares de Sousa, do IVIeu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos NPgocios da Jus
tiça, o tenha assim entendido, e faça exPcutar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em ,·intc e tres de Fevereiro 
de mil oitocen1os e quarenta e dous, vigesimo primeiro 
da lndependencia e do lmp.crio. 

Com a Rubrica de Sua l\tlagestade o Imperador. 

Patdino José Soares de Sousa . 

. • 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRAStL. 

1842. 

TOl\10 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 18.a 

DECHETO N. 0 t 33- de 26 de Fevereiro da 18~2. 

Estabelece a ordem,, que se deve obser~ar, quando 
os tres Juizes Municipaes desta Córte, cre_ados por 
Decreto de vinte tres do corrente mez, tiverem de 
sub~tituir os dous Juizes de Direito do Crime, os 
tres do Cível, e o actual dos O 1plzãos. 

Hei por bem , para execução do Artigo dezasetc; 
paragrapho setimo da Lei numero duzentos e sessentlt 
e hum de tres de Dezembro de mil oito~ntos e qua
renta e hum , e em conformidaJe do Artago duz~ntos e 
onze, paragrapho decimo do Regulamento numero canto 
e vinte de trinta e hum de Jaueiro do correrlte anno, 
Decretar o seguinte. 

Art. 1. 0 Os tres Juizes Municipaes de5ta Côrte, 
creados por· Decreto de vinte tres do corrente mcz, suhs
tituiriio os tluus Juizes de Direito do Crime , os tres 
do C i vel, e o actual dos Orphãos, nos seus impedi
mentos, obset·vando-se nesta substituição a ordem mar
cada nas seguintes regras: 

l.a O Juiz Municipal da primeira Vara substituirá 
o Juiz de Direito do Crime, e o do Civel da primeira 
Vara; e o Juiz Municipal da segunda será o ~ubstituto 
do Juiz de Direito do Crime, e do Civel da segunda; 
e o Juiz Municipal da terceira Vara substituirá o Juit 
de Direito da terceira, e o actunl dos Orphãos; n·eó.
hum delles .porêm poderá substituir duas Varas ao 
mesmo tempo, em qusnio houverem .outros Juites Mu
nicipaes., que não estejão em actual substituição. 

2.a Quando hum dos Juizes Municipaes estiver subs
tituindo hum dos Juizes de Direito do Crime, do Civel, 
ou o dos Orphãos, c se verificar impedimento d·e outto 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRAS L. 

18A2. 

TO~fO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 18. a ...... .-.. ~~----~-......................... 
DECHETO N. 0 133- de 26 de Fevereiro do l ~~2. 

Estabelece a ordem , que .se deve ob5ervar, qu( rndo 
os tres Juit:es Municipae$ desta Córte, creados por 
Decreto de vinte tres do corrente mez, tiveren de 
sub~tituil' os dous JuizeJ de Direito do Crime, os 
tres do Cível, e o actual doJ Orplziios. 

Hei por bem , para execução do Artigo JezaHto; 
paragrapho setimo da Lei numero duzentos e sess )nta 
e hum de ll'es de Dezembro de mil oito~ntos e t ua
renta e hum, e em conformidade do Arllgo duzentos e 
onze, paragrapho decimo do Regulamento numero C~'nto 
e vinte de trinta e hum de Jaueiro do corrente an no, 
Decretar o seguinte. 

Art. 1. 0 Os tres Juizes Municipaes desta Côr'le, 
creados por Decreto de "inte lres do cm·rcnle mez, st bs
tituirüo os Jous Juize3 de Direito do Crime , os .res 
do Civel, e o actual dos Orphãos, nos seus impt di
mentos, observando-se nesta substituição a ordem mát
cada nas seguintes regras: 

l.a O Juiz Municipal da primeira Vara substituirá 
o Juiz de Direito do Crime, e o do Cível da primdttt 
Vara; e o Juiz Municipal da segunda será o substiurío 
do Juiz de Direito do Crime, e do Civel da segun~ta' 
e o Juiz Municipal da terceira Vara substituirá o Juit 
de Direito da terceira , e o actual dos Orphãos; n•!rl.
hum delles porêm poderá substituir duas Varas ao 
mesmo tempo, em quanto houverem outros Juiles L\lu
nicipaes, que não estejão em actual substituição. 

2.a Quando hum dos Juizes L\lunicipaes estiver su:Js
tituindo hum dos Juizes de Direito do Crime, do Civ ~1, 
ou o dos Orphãos, c se verificar in1pedimcnto de ou tto 
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d6~~s ·tltlite~ ·n·cr-,qweat··devf'ria substituir na fórma da 
regra l.a, passará â substituição desiH novamenlt~ im
pedido, ao Juiz 1\Junicipal immedialo 11a uumcra~·iio 
das Varas, qtw não f'sti \·er-~. em aclual suhqitui~·ào. 

3.a Para o fim designado na rc{~l'a allh'('('deult~, o 
Juiz l\luui('ipal da primeira \'ara se eonsiderani im
mrdiato ao da terceira, de ma11<·ira que (por cxemph) se 
estiver irnpedido o Juil uo Cinl da \('rceira Vara, 
substituil-o--ha o Juiz l\Iu11ifipal da terceira, e se du
rante Psla substituição fil'at· imp('dido o Jni1. dos Or
plu1o", será <•ste snhstituido pdo Juiz Municipal da 
priml'iJ a \'ara, no caso de uli0 c~lal' já ('XPrcitando 
alguma substitui<,·ão; porque llC:"lte caso to,·ará a subs
tituiçiio ao immeJiato' isto lw' ao Juiz l\lunicipal ua 
Se{~tmda. 

4.a Se por \'irtude do disposto na.I'Pgra 2.a. a suhs
tituição ele al~uma das Varas dus Juizes de Direito do 
Crime, do t:i,·el, ou dos Orphüos, Yier a recahjr em 
hum Juiz :Municipal, ao qual não perlPnceria, na fôrma 
da regra t.a, deverá esta sf'r observada nprnas cess:tr 
o moti,·o, l'elo qual te\'C lur,ar a alleraçüo Ja dit<t 
regra l.a, por exemplo, se por impedimento simul
tanf'o do Juiz do Ci"el ua t1·rTeira Vara, e do dos 
Orphãos, foi o primeiro suLstituido pelo Juiz l\Juni
(~ipul da terceira Vara' e o SPr,undo rwlo Juiz l:\lu
nicipal da primeira; e cessou d(·pois prinH·iramenle o 
impedimeulo de hum delles, dfjixará a subslituiçào o 
Juiz Mnni,·iral da prinwira \'ara, e fil'aJá o da ter
raira sub~ I iluindo áquclle cujn i m JH'd i nwnto ctHlliuu;"'. 

5.a Se acontecer que f'Siilltdo jü todos os Juizt·s !\Ju
nicipaes oecupados em substituir Juízes de Direito do 
Crime, ou Ci,·el, ou o dos Ürphàos, se dê o imp<'
dimento de mais nlgum, ou al;~uns dos Juizes dc~sas 
Varas, terá então lugar llC('Umular· se a substituição, 
obscnada em tai caso a ordPm t>:..tahelceida na regra t.a 

6.a As rrr,ras 2.a, 3.a, 4.a, c 5. 3 nào :;;io extPnsi\'as 
ao impedimento provenieutc de suspei~,:üo, porque nos 
casos deste se observará sempre a disposição da re
gra l.a 

Art. 2. 0 Os Juizes 1\Iunicipaes someutc deixarão o 
cxercicio de suas funcções para serem nellus substi-
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tu idos pelos scu5 Supplontes , quando subniluirem. os 
Juizes de Dirl'ito do Ca·ime. 

Arl. 3. 0 Os Supplentcs dog Juizes 1\Iunicipaes, 
Jl"ln impPdimrntn d(•stes. somente substituirão os Juiz:es 
dt~ Dir(·ito do Crime, do Civel. ou o dos Orphllos, 
quflndo cnda l1um dos 011tros Jui1es 1\Junicipaes em 
I' H'' cicio já se achar sub~tituindo duas Varas. 

Art. 4. 0 O Juiz 1\luniripal da terceira· Vara fica 
(·m·arT<'~atlo de preparar os Processos para entrarem 
em julv,amcnto prranlc o .Jury (Artigo lre-zento~ e vinte 
e tn·s do HPHulamcnto numero ('('nlo e vinte de trinta 
c hum de Janeiro clo rorrcutc anno) c da execução das 
~en\cnca-:; rrimin;\cs. 

P;tulino Jos'~ Soares de Sousa, do l\leu Canso
lho, l\Iinislro e Secretario d'Estado llos N<'r,orios da 
Justica , o lenha assim Pnlendido, e faça çxccutar. 
PJiario do Rio de .lanPiro em viutc e seis de FeVPreiro 
de mil oitocentos c quarenta e dois, vigesimo primeiro 
tia Indepentlcncia (! do Imprrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\:lagestade o lnlperAdor. 

Paulino Jose Som·es de Sousa. 

---·-
DECRETO N." 134- de 26 de Fevereiro de 1842. 

Regula a maneira por que se deve contai' a mztigui· 
dade dos Titulas de Consel!w. 

Nlio permittinrlo a affiuencia de trabalhos, que 
algumas vezrs concorrem a hum tempo na Secretarin 
d'Estado tios Negocios do lmperio , o lavrarem-se im
mediutamente os Diplomas clas l\'lercês, que são con
feridas por aqueHa Repartição; e querendo Eu pro
videnciar sobre as questões de precedencia , que dn
quella circunstancia tenhílo resuhado, ou possâo ainda 
resultar, n re:o.pcito das Cartas de Tit.ulo do Conselho: 
Hei pot• lwm Dt>elarar quo a antir,uidalle das referidas 
Cartas se dt•rp ('Outar 1la datn do Conhecimento em 
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fónn~, PflCJ ·.qqal.: M,~s~oas agraciadas mostrão ba,·e
rem satisfeito no Tllesouro Publico Nacional os com
petentes Direitos;. cu.mprindo quo d'ora em diante se 
faç~ expressa menção da referida data uo competente 
lugar do contexto da respectiva Carta. · 

Candido José de Araujo Vianna, do l\Icu Conse
lho , Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios_ do 
Im perio, o tenha aS:Sim entendido, e faça executai' {'Om 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
c~ vinte e seis de Fevereiro de mil oitocentos e qua
renta e dois, vigesimo primeiro da lndcpemlencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Candido Jose de Araujo Piannct. 

------
DECRETO N.0 135- de 26 de Fevereiro lle 1842. 

Reformando a Secretaria d'Estado dos ~Negocias Es
trangeiros, em virtude do Artigo 39 da Lei 

N. 0 243 de 30 de 1\rovcmbro de 1841. 

Jlei por bem ordenar que se ponha em execução 
o Regulamento para a reforma da Secretaria d'Estado 
dos Negocias Estrangeiros, que com este baixa , as-· 
signa<io por AureliaQo de Sousa e Oliveira Coutinho, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado da 
mesma Repartição, que assim o tenha entenditlo, e 
faca executar. Pakcio do. 1\io de Janeiro em vinte e 
seia de Fevereiro de. miL. oitocentos e quarenta e dois, 
viaesimo primeiro da Independencia e do Imperio. 

Çom a Rubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador. 

Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho. 
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RiGULAMIJNTO Á QUE SE 1\EFRB.J: -0 DECRETO M:- '135 
DE 28 DE FEVEB.•rno DE 1842. 

TITULO I. 

Da organisação da Secretaria. 

Art. 1. 0 A Secrrtaria d'Estado dos NegocioJ Es .. 
trangeiros he divitlida em f)Uatro Secções, eada hdlha 
das quaes será rt'gida por hum Oflicial ,_ que será o 
Chefe della; terá hum Amanucnse, e ficar-lhe-hiQ an~ 
nexos aqnelles dos Omciaes artuaes, que o MPilslro 
designar. Nunca poderá ter mais de nove Ofliciaes (in
clusive o Officiall.\Jaior, e o do Gabinete) e cinco Ama. 
nuenscs, com vencimento, e em effectivo serviço da, 
mesma Secretaria. Poderá porêm o Ministro âdmi\tir 
nella até cinro Praticantes sem vencimento algum. 

Art. 2. o Serão preferidos para 00\ciaes da Se
cretaria dos Negocias Estrangeiros, tanto os Amanuen
ses, como aquelles Empregados do Corpo D4~omati .. 
co, que mais aptidãa. mostrarem no &nanejo do•,fte.. 
r,ocios; com tanto que huns e outros tenhão puriéite. 
conhecimenta. da Grammatica Portuguéza, OrtbOgra .. 
phia, e Arithmetica ; de Geographia, e das Linguas 
Latina, Franceza , e Ingleza; devendo não só tradu .. 
zir com facilidade e exactidão as duas ultimas, como 
tamhem fallal-as correctamente. 

Deverão, alêm disso ter hum bom tatho de letDa,: 
e- ser ve11sados no conhecimento do Direi,to lnletflal- • 
cional. 

Art. 3. 0 Serão semelhantemente preferitlt>s para 
os lugares· do Corpo Diplomaticro ~,ueltes dos Otli!iaes, 
e· Amanuenses d~sta Soctetaria' d'~stado, 1fU8 ti,..._. 
as habHita~ões acima e•igidas., ·e não, forem· ftuli.plp .. 
savei~ ao se11viço da. mesma ; derendo o respeobvO: L\ij. 
nistro· 11f'r,ular e~te ramo do Serviço publico de modO,, 
que os Officiaes da Seareta'ria ·dos Negocios: EstltllftifCJi
ro~, e os indi,•iduos empregados no €orpctt Diplomati
co, se revezem quanto ser possa, e se habilit-elll aada 
Yez mais nos conhecimentos necC'ssarios á hum, e Ot!'

lro ramo. 
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Art. ~. • Os Amanuenses só poderão ser nomea
dos omciaes nas tar,as' que estes deixarem' preceden
do concurso, que será feito pPrantc> o 1\'liui!:'-tro daRe
partição·, o Official 1\'laior, c os Clwfc:-; das Src~ões. 
O Amanuense que <'om trrs a n nos de rxcrcieio na Se
cretaria, 11ào se tinr habilitado com os coniH·r.imen
los exigidos no Arti(~O sr:~nudo, qn"r para Omcial de 
Secrí'taria, CJllPI' para o Corpo Diplomalico, s~·rá dc
mitlido, examinada sua eapaeidMJ~ per:1nlc os indivi
duas acima indicados, a fim fJC d.tr lu;;ar a outros, 
que possão hahilitar-sc. 

Os Pratiranl•·s l1·rào ll('f'l'SSO nos lt1r;arc•s de Ama
nucnses, e ele Addidos á.; l ... Pfp~:ii•·~, pr.ec1·d•~udo exa
me dos mencionados t•onhecinwnlos, na fórma sobre
dita, c em quanto o~ houver habilitados na Scercta
ria, não serão despachados outros de fúra. 

Art. 5. o A' primeira Sc(·~;io fin.io pertencendo 
todos os nPgocios tratados pelas Legacõe5 lmpcri;1cs em 
Londres, e Pariz; pelas Lrgações Frauceza, c lnule
:r.a nesta Côrte; e pelos respPclivos Consulados, qurr 
Brasileiros naquPIIas duas Côrt~s, quPr Francrzes, e 
lnglezes nesta, e nas Provincias do lmperio. 

Art. 6. 0 A' segunda pertencem toJos os negocios 
tratados pelas de mais Legações, e Consulados , f]Uer 
Brasleiros nos ditferentes pontos da Europa , quer Eu
ropeos no Brasil. 

Art 7. • A' terceira pertencem os ncgocios tra
tados pelas Legações, e Consulados Brasileiros na Ame
rica, e Americanos no Brasil. A' esta Secção perten
cerá tamhem qualquer negocio tratado fóra da Euro
pa, e da America. 

Art. 8. 0 A' quarta pertence toda a correspon
dencia com o Thesouro, Legações, e Consulados, sobre 
ohjectos de contabilidade; o orçamento, a eseriptura
ção sobre os vencimentos, c pagamentos dos Empre
gados da Secretaria, c do Corpo Di plomatieo; e sobre 
quaesquer. outras despezas feitas por este 1\'Iinisterio. 

Regular-se-ha neste importante ramo do Serviço 
pelas lnstrur~·õps contidas no Titulo selimo destf' Rc
r,ulamento; a fim de que rom promptid;\o e facilida
de se po~sa ver a scmrna Yotada prlo Corpo Legisla-
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tivo para cada ohjt>CIO, e n que com eHe he ou foi 
despendida; e á fim de que os Empregados sPjão pagos 
pontllalnll'nte, Pm et-,nformidurlé das mdcns expedidas 
no Thesout·o ('um dart>za ; e se f•vilem uu pl ieatas, ou 
de~ppz;h n:io ordenadas cxprt>ssameule. 

Art. 9. o A corn·~ponf)encia interna Ja Secr~ta
ria ('Om as Camaras L:•r;is\ativas, 1.\'Iinislel'ios, Presi
d~·lll~s clP Provirwias, l\lt·mbros do Corpo Diplomati
co, e Consula•·' Circulan~s' &e. , SPrá uivididd eelo 
Omeial ~~hiol' por ~·stas qu<ltro SPeçü,·s, quando ·filio 
dir,a n•spt'ito á objef·tos, que pot· sua nalY.reza ~ão pri· 
\':ti i vos Jp cada h11 ma de lias : e em geral o ~cial 
1\'l.•ior t'(Jgularti os lrallalhos dP modo, que não dPixan
do as S~·c~·õ"s dt~ Pxpeclit·, P ter eouhecitnl'lllu uos ne· 
gocios de sua eompl'lPrtcia , com tuJo se roíuljuvem 
humas ás oulras C'Om ir,ualdade, t> conforme a u~en
cia, ou a multiplicidade de neGocios o exigir. 

TITULO 11. 

Do Archivo. 

Art. 10.0 Alêm destas qual!·~ Secções será o Ar· 
chi v o dPst:t Secrt·laria d'Estado dirigido pri vali vamen
te por hum Official ddla, que o terá á seu cargo sob 
sua rPsponsahilid<ub; e será coadjuvado pelo Porteiro, 
e por hum Amanuense. 

Cumpf'le ao Official Archivista: 
§ 1. 0 Guardár. e classificar todos os papPÍS, com 

divil>!Õ~-'S, P subdivisões por LPr,aeões, Consulados, an
nos, c assumptos; formaudo iudex alphahetico, e chro
nologico tios pap::>is arehi v a dos, com refPreneia á dita 
class i ficaçào. · 

§ 2. 0 Rel'ebel-os. do Oflicial Maior, ou dos "Chefes 
das SI:'CÇÕPS, para os r,uardar ' e fornecer-lhes ao "Ar
chÍ\'0 com promptidào todos os que lhe forein pedi
dos; notando competPntenH'nle as entradas, e sahidas; 
e procurando por aqut>lles, que , tendo sahido, não 
hajào entrado, porque por todos he elle o re3ponsavel. 

§ 3.° ConsPrvar e ler em ordPm os auloGraphos de 
todos os Tratados feitos eom o Imperio; os Diplomas 
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mais importantes, e solemnes ; os Termos de Casamt>n· 
tos, Nascimentos, Baptisados, l\!1'., da Familia Impe
rial ; as Cartas de Gabinete dos ditferentes Soberauos, 
e Chefes de Governos, c as ropia3 das respostas ; a 
Legislação Jo lmperio, c coll('('Çào de 'l'ratados, e 
Publicistas Pxistcnles na Secretaria; e finalmente todos 
os Jornaes, C)Uer Estranaeiros, quer Nacionaes, e todos 
os livros e folhetos, que são remcuidos á Secretaria. 

Terá a seu cargo lei-os immediatamenle, e fazer 
extraclos do que nelles houver de mais importante , 
que deva merecer o attrnção do Governo; e os com
rnunicará sem demora ao :Ministro da fie partição, acom
panhando-os da obra , ou jornal, de onde os tirou. 

§ 4. 0 Preparar, paro serem rcmcttidos ao Are h i \'O 

Publico, os originaes (ou copias authenlicadas pelo Of
ficial Maior) dos netos do Governo, de flUC trata oRe
gulamento n. 0 2 de 2 de Janeiro de 1838. 

TITULO IH. 

Attribzâções do Of!icial lJ[aior. 

Art. 11. o Ao Official Maior compete : 
§ 1. ° Fiscalisar que os Empregados da Secretaria 

se achem nella á hora competente, se empreguem nos 
misteres á súu cargo, e não snião sem justificado motivo, 
c sua permissão. 

§ 2. o Distribuir, e regular o trabalho de modo , 
que tendo cada Secção o fio dos negocios, que lhe são 
affeclos , as outras com tudo os não ignorem, e se 
coadjuvem mutuamente, por exemplo, rcgistando os 
Amanuenses de huma os Officios, e despachos expe
didos por outras , nos livros pE'rtencentes á Secção , 
por onde forão expedidos; e fazendo com que no fim 
de cada mcz, ou semana, os Chefes t.le Secção reuni
dos se communiquem reciproca , e minuciosamente todos 
os negocias, que corrêrão pela sua Secção , o anda
mento e estado delles, &c. 

§ 3.0 Ter cuidado em que os Oficios , c despa
chos, 9ue sobem diariamente á assignatura do l\tlinis
tro, SeJão feitos srgundo o pcnsnmcnlo, e dircc~'ào, 
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que o 1\:lin.i•tro liles t.iYer dn~, 0\1 vcrhalm~nle, ou 
nos lrmbreles , que •eompntihãQ ~ ~Jpediente cliar1iP ; 
,revendo as minutas ,feitas :pelós -Chef.es de Secção., ,elll$1· 
dando .. as., ~ou substituindo.,as; .e 'lendo se ps q.\le ,ro
rão feitas -peJo proprjo Min.islro 'do postas á ltql,f\0 
.com exactidão. :};:'. 

§ 4. o Ter o fio de todo~ .o! negocios, que cor.rem 
pelas different~s Secções.; !e ,informar ·O MinisAr.o. • 
toda e qualquer CÍfCUMtancio, que possa rfaaer j~ 
a.lwrar o pensame-nto , .ou :diraqção, .que o roeamo1téli· 
.nistro .der a :q.ua~qu.et" ,nego"io.; .e ;bem :a&iil)l ;ti".,. . 
• tylos .da Secr!E'tarua , ~ etique.t~ tqt&d4s :CQOI .QI~,Co
vernos Estra.ngeiros, e Memb1'0S do Corpo J)iploma.li
co; lrndo o maior cuidado -em que se não ieke já
mais a taes eliquetas, e ás attenções dc.vidas 801 re
feridos Governos., :e seus ll('presentanles. 

§ 5. 0 ·Prepamr, e .instruir com os neccestlrios do· 
cumentos? e i~formações, to.dos os ne~o~ios, que -eo· 
bem ao conhecamento, e dectsão do Mimstro; acom
panhando-os de hum. breve, e,daro relatorio por elle 
assir,nado , que ficará fazendo parte das informaç6es 
pertencentes :ti 1tUtN~ neso.cios; ·e intellpo.ud~.--0 SeU pa
recPr, quando ''ersarem sobre interesses de· Partes. 

§ 6. o Fiscatisar que os .Pa$sapor-.tes dndos ;por esta 
Secretaria d'Estodo ú Nacionaes e Estrnng~iros , 9ue 
,yão para fóra do lmper·io, o sejão conforme ás l~s
truc,ções contidM ;no· Titulo ,oitavo deste .Regulam.ento, 
e assignar aquelles ·que(, ~na 1fórmn das mesmas Jlns
.trucções, .lhe he pcrmittido assignar. 

§ .7 .-0 Qfficiar directamente .á quaesquer 1\lembros 
de Com missões, ·Chefes de Re.partições, e Antarided~ 
do lmperio (menos aos Ministros, .c Cans.elbeiros ,de 
rEst-ado, aos Secreta rios 4as Ca:mams ~Legisla'i v as_.,_ Bis· 
pos , !Prio.tlurador da Corôa , .Presidentes de éPf:ilvi~a _e 
de I111i~u~es, e aos Agentes Diplomali~os). ,e•ioi.ndo 
quaes-quer ·mformaçõas, de que :na Se<lretar•a se tpne· 
cise, •usando da formula sttguinle: --6. Ex. o s.,. 
nlwr Mit"JiJiro e ~·ecretado d'E;.1tallo d~s NegociQs $s· 
trangeiros 'I erh N_ome de S. J}J. o Imperador, oirle· 
na que V ... .. , á bem do Serviço publico , :injormt! 
e5ta Secretaria d' Estado solJl·c , l~<'. 
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~~;,~~~-4~:~:~~r~~;~~~~~~-~t:e· 
dos~: ou' "áS· tardes·, é. nmtes, quando a urgenc1a \ .• 
multiplicidade dos negocias o exigir:. rever e authen
titfir· as copias, que acompauhão quaesquer Omcios ~ 
cfu despachos: cuidar em que a numeração seja ~xa• 
ela, e em que ao pôr o sobescripto se não troque a 
direcção: assistir ao fechamento das malas para os Pa'
quetes, e5perando na Se~retaria até ás oito horas da 
noite pelo:t om,ios ',:~que deverem ir das demais Re-

. partições;· e até rriais tarde, se for mister , e as ditas 
Repartições o tiverem para isso prevenido, quando não 
puderem tel-os· promptos até aqurlla hora. ' 

§ O. 0 Guardar pri vativamento as cifras, e o livro 
de· registo de omcios ' e despachos reservados ' que 
só por elle, ou nó seu impedimento, pelo Official que 
o Ministro designar, poderão ser feitos, ou postos á 
limpo' e reci&tados. 

; 

TITULO IV. 

Allribuições dos Clwfes de Secção. 

Art. 12. Aos Chefes de Seccão incumbe : 
S 1. o Log.o _depois de nomeados. pelo l\linistro, col

ligir todos os ,papeis relativos aos negocios, que ficão 
pertencendo ás 1t.tas Secções; coordena l-os, e fazer hum 
relatorio de cada hum dellcs, de modo que não só 
fiquem com o üo desses negocios, e saibão minucio· 
samente tudo quanto sobre elles hnja occorrido desde 
a sua origem,. como que o passem ao OfficiallVIaior, 
que o deve ter de. todos. 

Os papeis assim separados, e classificados pelos 
Chefes de Secçãoi9 serão entregues ao Official· Archi
vista para pr9eeder ·em conformidade dos para-graphos 
primeiro e segundo do Artigo dccimo; fazendo-se car• 
ga nas respectivas ~ecções ao mesmo Are h i vista. 

§ 2.• Receber dia'riamente do Official Maior os pa
peis ~elativos aos negocios da sua Secção; examinai-os 
cuidados~men~e; informar sobre elles o que occorrer, 
não omittindo circuristancia alguma, que possa fazer 
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· 4an\'l.f0ci•à@~·~lloa• .. dir.oçio f ,fàu~r •. os mi~utos 
do&~. Ortlt~JOI fitOU! aespacbos f l 8Pf-.nd~ a: darecçttclúláda 
pelo Ministro· ou 'por 'escripto, · ôu vêrhalmcnte. ao Of
ficial Maior, ou ao do Gabinete; pôl-as, ou manda\.as 
pôr a limpo, quando approvadas, corrigidas, ou subs
tituiJas pelo Ofücial Maior, (ou pelo do Gabinete;· nos 
casos, em que á este tive•· o 1\'linistro explicado ver
balmente o seu pensamento' ou a direcção que man
dou dar ao negocio): tet· cuidado em que a 'redac~io 
de taes peças seja clara , a linguagem .,,~orrecta , e a 
letra boa .. , .: 

§ 3. 0 Apresentada na Secção qualquer nGt-ai~, ··ó1i0f
ficio com o lembrete de- informe a Secção respecti
va-, fará o Chefe delta h uma exposição do nego
cio de que tratar, declarando como, e quando .êome
çou, que passos, ou respostas se haja dado, por qual 
Ministro, e em que data; com todas as mais circuns
tancias , que possão pôr· o Minislro immediatamente 
ao facto da origem, marcha , e estado actual do tal 
negocio. O Official Maior, achando-~ cxacia, a sub
metterá ao conhecimento do Ministro; e· se o :negocio 
for urgente , simples:, ou de expédiente~Órdftlario, 
submetterá logo tambem á sua assignatura qualquer 
Officio que seja mister expedir á outras Repartições , 
ou á Presidentes de Províncias, para o andamento do 
negocio. · 

§ 4. 0 A' fim de que os negocias não fiquem por 
muito tempo parados por falta de informações , que 
se haja pedido, ou por outras causas; terão .os Che· 
fes de Secção muito cuidado em que se ,exijão nova
mente taes informações, ou se removão essas causas; 
ficando na intelligencia de que lhes incumbe, ·.ex-of
ficio, promover por meio de representaçêje~,:ao;Minis
tro , ~ou ao Official Maior, o bom, e regulai'· anda•, 
mento 'de todos os negbcios offectos á.s~l· ~ê.c~~~~, 

§ 5. 0 Sohre .os mappas de• imporraçllo-, ·ts exporta
ção, que esta Seeretilria; d'Estado até agora remeuia 
para outras Estações , o Chefe da Secção, á que. fi cão 
pertencendo os O meios· dos Consu \es respectivos ; qüe 
os envião, fará de seis em seis mezes hum mappa par
cial do que diz respeito á sua Se_cção; e nos fins de 



(. 17ft ) 

M,,,.~1~, ~~· ~.r.· .:C.frr'p"'a.,ria pha' 111 n .. ~a~,no~o 
db* Mia•tttdff?!lit! · ' . . J todos ollei m~tpa!' puremPs1 , 

f'arlo- ~ot (hefês.· det Stlcçües ht~-m mnpp:JI geral, de (JUe 
se r&Met-terá> copid~ aos- Mirirstcrios do Imperio, e da 
FaMnda-. · 

TITULO V. 

/J(I 0/fttial do· GtlbintJte. 
~ . 

An. lJ .. · D.-retldoi o Oflicial fvliaior, em cons-e'
quéttéia doa sut\s ailril)uições , achar-se constantemt'nt• 
na Secretaria,. niio p6d<'ndo por isso entt·mlcr-se. dia· 
riamente com O' l't'linistro; · poderá este chamar para ó 

aco Gal>inetii hum Otlieial, ao- qual i~ct~mbe: 
§ l. • Ir todos os tJias· á tasa do 1\'linistro ás hora9 

que est-e lhe indicat. 
S 2.0 Receber delle as rnstrucções e orden~ ''erbaes, 

que houver de dar•llta., tendentes á hoa direcção; é 
m1pedição dos negooios do- 'lVlinisterio á seu Cl\rgo. 

S 3.0 Transraitt'l--•si ao O:Oicial Maior 1 e, com ro
Jlheeimenlo deste, ftdt Chefes de Secção; e veriflcar 
se os Oflicios e· despuchos, minutados nas, t·especti v as 
Sceções 1 em· virtude de taes ordens verbaes, estão con
formes com e lias·, e segUndO" o pensamento, ou dircc
ção qua lhe tiver dado· o· 1\tlini!tro. 

S 4. ° Fuer no. Gabinete, ou na Secretaria , quan
do alli se achar ; quaesqllt'r trabalhos de que o 1\'li
nistro o incumbir. O Oflicial 1\'Iaior , os Chefes de 
Seêção, o o Officral Archivista lhe forncc~rão todo~ os 
documentos, e. informações de que para isso precisar. 
Esle Empregado nio fica s11jeito á disposição ~o· par:r
grapla~ primeiro. d& Artig_o. tmze ;_ deve porêm toda a 
atten·çao e res,feite ao Oftlc1al Ma101', e aos Chefes de 
Secção , Da· tra-Jlsmittlo que lh~s- fizer das· ardctlS Ter
haes do Minislr'o 1 ',8' :11a fiscalisac;ão do clmpri·mento 
deHas. 

/Jos. ordenados e gratificações. 

Âl't. 1-!.0 O Ofticial Mawr rie:;la Secretaria ele 
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Etkidor llrit .de orlieg,do, atl'nua~ dôus tontbs e. 'l,~&alrQ· 
centoi mil réis ; os demais Ofliciaes conlià.-lo a .1eh; 
cov o mesmo. ordenado de hum· eoa1o e dU3ento~ ·mil 
ré.is, que percebem actoolmente. O l'Itnistro porêfl}. po~w 
der á arbitrar aos Chefes de SocçãQ~, e ao Ollicial Ar;.. 
chi vista:,: conforme seu trabalho, a ptmão1, ; zelo, h omiti 
gratificaçllo aonoaL até eilo-centos mil réis,. e ao· OHix:ia ~ 
Maior,. e ao do Ga-binete, h uma outra até bom COIII

r,o de réis~ attea.tas as despezas especiaes, á. que do; 
obrigados pela natureza do seu ca.rgo. ·-. .. ;J 

,Art. 15-.. ca Os A:nanuenses veacerão à 'luatrocen:
tos~ aflá oitocentas mil rái!''r se~.ro... G'. ~~~a~,:~· 
arbitrar, conforme as hah1lttn~ões que ht·erem, qunn~ 
do forem nemeados, e eo~tofonne a aptidão e zelo, ~e 
forem: mostrando no SerYico. 

Art. 16. 0 O Porteiro' venceTá. oitoc«entos. mil réirs, 
o seu Ajudante seiscentos mil réis. Os quatro Cocreios 
oit.oeentos mil réi!J cada hum, ficando a seu cargo .o far
damento, e cavalgadura .. Estes Correios servirão por 
semanas, dous na Secretaria , e dou;s J)0 Ga&iaete"· do 
~inist_ro. Ao Pw&eiro ·.P .. od·. ':'á. ser ..... hi.·tr~da .. h. ·~~~. fW _i: .· .. 
ttfi.ca_çao até duz~nloa lll~~ çé&s,. co~,~d~~~i.í~F~· 
chav1sta. , c. r · . , t : .~ .. 

TITULO VII. - . 

lrutrucç{)es para a Secção de Contabilidade a que 
se refere o Art~o 8.0 

• J I!" ·~ 

Art. 17. Haverá p~ra a tontabiHdade da s~reta ... 
ria dos Negocios Eslrangeiros hum livro cham.do de ....... 
Contas correntes - escripturado mercantilmente pil,t'
D(JVe- e I/a ver -, o qaal aP!'esr.nte no - ~1-
toda a despeza com a Secretaria, Lega~ões, Coíi,sal~e~, 
Commissões. Mistas, Embaixadas., ou lUiss.e:$. ·,es~'· .r
di•arias • e com outra& quaésquer objectos; .·~~~.·--~ m 
o~corentes por esta Repart~; e ·no-Ha.uer~Q,..,. re
dito votado para: os annos finaneeiros, com das~n ca
ção dos objectos, e distincção das parcellas em dinheiro 
forte, e em dinheiro fraco, para que no fim de cada 
Exercicio se conheca de hum lanco de olhos 1 conta 
deste Ministcrio co'm o Thesouro ·Publico. :. 
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" Art. 18. Para auxiliares do livro precedente ha-: 
.ferá Ós seguintes·:. ' . . . - ' 

§ 1.0 : Hum livro com o titulo- Legações- no qual 
!e abra, e lance huma conta clara, segundo o estylo' 
mercantil, á cada huma das Legações lmperiaes na 
Europa, e na America (ou onde as houver) por toda 
a despeza, que com c lias se fizer, por quarteis , du
rante o anno financeiro; declarando-se o nome de cada 
Empregado, a data do Decreto de sua nomeação, e o 
vencimento marcado. · 

§ 2.0 Outro com o titulo- Consulado -no qual 
pelo mesmo methodo se aLra conta da despcza, que se 
fizer com cada hum delles. 

§ 3. o Outro com o titulo- Secretaria d'Estado, e 
Commissões diversas- no qual se lancP do mesmo 
modo toda a de~;prza com esta Secretat·ia d'Estado, com 
cada huma das Commissões l\'lixtas, com alGuma Em
baixada, ou lHissão extraordinaria, com gratificações 
á Commissarios demarcadores de limites, com soe
carros a Brasileiros desvalidos em Paizes Estrangeiros, 
ou com qualquer outro objecto do Serviço publico, que 
correr por esta Repartição. 

Art. 19. Terá mais esta Secção hum livro pri
vativo para registo dos Avisos, que por este forem 
dirigidos aos outros Ministerios, ás Legações, Consu
lados, e Com missões; e no mesmo OHieial :Maior, 
quando versarem sobre despezas, e contabilidade. 

Art. 20. Alêm dos menciona{los, ha ven.i mais os 
que a practica for mostrando necessarios á clareza, e 
melhor arranjo das contas; e desde já terá o Chefe 
da Secção cadernos ou borradores, onde prepare o 
lançamento deltas, que com asseio devem ser passa
das aos livros respectivos. 

Art. 21. Todos .estes livros serão numerados, e 
rubricados por qualquer Empregado, a quem o lVIinis
tro dê para isso autorisação; e todos os papeis serão 
emmassados por classes, e armos, para maior clareza, 
e facilidade no seu exame. 

Art •. 22. O Chefe desta Secção he responsa,·el : 
1. f), quando, informando sobl'e qualquer negocio, ou 
rc'luerftnento de Parte, não der todos os esclareci-

' 
' 1 
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mentot' riecessarlcis ('e no seu alcance: 2.8
, quando nlo 

procurar obtel-os para esse fini, ~ para a escriptura
ção regular da sua Secção: e 3. 0

, quando, mandando-se 
fazer algum pagamento, que po•· '·enlura possa ser 
contra Lei, ou contra os interesses da Fazenda Publica, 
não apresentar por esrripto as duvidas em contrario. 

Art. 23. O mesmo Chefe assignará todas as in
formações c contas sobre pagamentos. E os que se 
hou,·erem de ,-erificar pelo Thesouro Publico ·nesta 
Côrte, tanto á respeito dos Empregados do Cor(lb Di
·plomatico, e Consular, que nlli os forem rel'eber, como 
pelos vencimentos das ditferentes Commissões ·IVIixtas·, 
ou por quaesquer despezas ordenadas por este Minis
teria, não serão satisfeitos nas respectivas Thesoura
rias, sem que nó documento, ou ordem haja ü visto 
do Chefe da Seccão. 

Art. 24. E.m todos os nnnos, até o dia 15 de 
l\Jarço, apresentará humn demonstração da despeza da 
Repartição durante o anno financeiro antecedente; e 
o orçamento da futura, segundo as bases, que· Ih~ 
forem indicadas pelo Ministro, ou· por quem hou~r 
de transmittir as suas ordens. E lámbem apresenürá 
tc~os os quarteis '· e quando o Ministro o exigir'; os 
balancetes da despeza de toda a Repartição. 

Art. 25. Fiscalisará as contas das despezas feitas 
pelas differentes Estações subordinadas á este Minis
teria; levará ao conhecimento do Ministro todas as 
omissões, ou faltas das Legações, Consulados, e quaes
quer outras, que possão ter lugar ácerca das mesmas 
contas, ou contra as ordens do Ministro a este respei'to. 

Art. 26. Não expedirá ordem alguma para pa
gamento de ajudas de custo á individuas, que, achan
do-se nf'sta Côrte, sejão despachados para algum en
carr,o Diplomatico, ou Consular, sem que elle! apre•. 
sentem conhecimento em fórma de haver pago, onde 
competir, os direitos inherentes nos seus despachos; 
provem ter tirado Passaporte; e mostrem haver ajus
tado a passagem. 

Art. 27. Todos os Membros do Corpo Diploma
tico, c Consulnr Brasileiro, que deverem sacar, pelos 
seus ordenados, e outras desprz.us ordinarias, ou -ex-
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tttàor.tlimuüas ·.sobre o TLetouro Pullli.co ·!tfaciooal, .Gu 
~obre ra •Legação Imperial em Lond11es, ou "Sobre os 
·Aoentes ·Commercraes, que o Go,rerno houver desi· 
gnado, ·acompanharão sempre as suas ·Lcttas de h uma 
Carta de aviso, em ·que se declare a data do saque; 
a favor de quem; a quantia em libras sterlinas; a que 
.quartel pertence; se he proveniente do seu vencimento, 
:ou das despPzas ordinarias dn Legação, ou Consulado; 
ou ,finalmente de quulquer despeza extraordinnria, que 
.foSiSe :autorisado .a :fazer; ·especificando o numero de 
aibros., que pertence a cada parcella , reguJad&S .80 CBJm• 

hio de 67' f 2 por mil réis. · 
~e ·o saque for directamente sohre o Thesouro, 

apn('osentada alli a Letr·a, advertia·-se ... ha ao portador, 
.que a exbiba ·pa·imei:ramenle na Secretaria uos Nrgocios 
Estrangeiros, para que, tomando·se nota do saque, se 
lhe ·.ponha o competente visto, sem o que não será 
-acceita. 

:Se •O ·saque for feito sobre a Ler,ação Imperial em 
;Londreg, .sempre de.verá ·pr-eceder ao acceite da Letra , 
o .v.i.sto do Secretari·o da dita Legação, como em~arre
godo da sua contabilidaue, para que faça os compe
tentes assentos. 

Se porêm a .Letra ·for satada sobre os Agentes 
;commerciaes incqmhidos do pagamento dos 1\lembros 
.do ·Corpo Diplomati(to, e1Consular, ou sPja nesta ·Côrlc, 
ou em Londr.es, não deverão elles acceital-a, nem po
derão receber do Thesouro o seu importe, s~m que 
.previamente a trnhiio feito apresentar nesta Secretaria 
d'Estado, ou naqut>lla .Lrgação, para se lhe :pôr o 
-competente visto. ·Os Empregados do Cor·po Diploma
ticC!., e Consular, •alêm do a.\·iso acima mencionado, 
·com que acomparrhaTem as suas Letras, participarão 
nos ~Chefes das respe.clrvas Lesações os saques, que fi
zerem, com as declarações acima indicauas; e os ditO! 
Chefes no fim de cad.a trimestre o partidpnrão resu
midamente â esta Sel'retar ia d'Estado, em Officio es
pecialmente a isso destinado. Onde houYer somente 
Consulado, ··fará o Consul esta participação directa
mente á dita ~secTetaria. 

Art. 2:8. No fim de cada anno fimmreiro todas 
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tts Legações, e flor via dellns os Consulados rcspec\i• 
vos, remetterão a esta Sech•taria. d'Estado huma conta 
geral, e especiflêáda de todas as suas desphas ortlina
rias, ou extraordinarias ftlitas durante o urino. A I_Jc
gaçào . ele Lottdres, alêm dessa sua conta particular, 
enviará outra de todos os pagament(ls, qúe tiver feito, 
ou mandado fater por ordens deste Minislerio ás butrns 
Lega~·ões, e Consulados; devendo vir em duplicàta , 
para que, servindo huma via á contabilidac.lo dd Se
cretaria; seja outra l'emeltiua ao Thcsouro Puhlico 
Nadonal; ficando enH!ndido que onde houver· son'ffititc 
Consulado, deverá e~té remetter direrramehte á ·m('s'ma 
Secretaria 3 sua conta getal no fim do <úmo financcito. 

TITULO VIII. 

lllstJuccôcs para a expedição de Passaportes, a que 
se refere o Artigo 11 § ô. 0 

Al't. 29. Os Pa~sàportes á Nacionaes e Estran
geiros, para fól'll do Imperio, serão dados n~ t?ôrte, 
e Pro\·incia do H i o de Janeiro, pdá Secrélaria d'E5-

- tado dos NP~;ocios Estranseiros, sob pena de serem 
ti elos por falsos. 

Art. 30. Serão litof)raphndos, Sl'{~nndo o Modelo 
junto em N .0 1 , c cncàdcrnados em dous livros, que 
terão os rotulos- Na.cionacs- Es.lrangeiros.-

Art. 3 I. Apresentado na Seerelaria o in di vi duo , 
que solicitar o Passapórle competentemente habilitado , 
verificará o Official, que for encarrer,ado desse ser
viço, se os signacs da habilitdção correspoúuem àos do 
individuo, e se hc identico. Nesse caso será expedido, 
lançando-se OS signaes do indtYiUUO, O nufriefo do 
Passaporte, e todas as mais circun~ta neins décltu'a
das no Modelo, tanto no Passaporte, como na pnrtc 
delle, que fica servindo de registo, junto ao livro 
competente, e cortada pelas letras maiustula~, qüe di
zem (( IMPERIO DO BRASiL. >> 

Art. 32. O inuiviJuo assignará o seu nome 1w 

Passaporte, e 110 taliio, que sl'nc de rrGislo: qnando 
nào scuh•T t·sctf.'\'t'r ~ assignani por !'lle hnmn l1'sLr-
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munha conhecida, que d~plare ser o proprio, e que 
por elle assig~a pqr não saber escrever. 

Art. 33. Não po_dendo por motivo extraordinario, 
e reconhecido comparecer o proprio individuo só será 
expedido o Passaporte, se alguma pessoa conhecida , 
e abonada o 5olicitar: nesse caso assignará por elle essa 
pessoa, declarando no Passa porte, e no reg isto o motivo 
do não comparecimento do proprio individuo, que el
la abona, tomando sobre. si qualquer responsabilidade. 

Art. 34. Não se admiltirá em hum mesmo Pas
saporte, senão o sequito do individuo que o solicitar, 
isto he, a mulher, filhos, criados, ou escravos: da 
mulher e filho3 não se inscreverão os signae!; dos ou
tros serão inscriptos. Em quanto outra .cousa não for 
regulada, levar-se-ha por cada Passaporte, e pessoas 
do sequito o que está t'stahelecido pelo Decreto de 13 
de 1\'Iaio de 1808. 

Art. 35. Nos Passaportes dados aos Í\tlembros do 
Corpo Diplomatico, e Consular, e ás pessoas notaveis , 
nem se inscreverão os signaes dos individuas, nem se 
exigirá as suas assignaturas. Aos Membros do Corpo Di
plomatico c Consular, a Secretaria dará sempre Passa
porte gratis, por cortezia. 

Art. 36. Não se achando na Secretaria o l\Iinistro 
á hora, em que o Pas!!aporte for solicitado, o Official 
Maior o poderá' assir,nar, usando da formula seguinte 
(( no impedimento de Sua E xcellencia >> 

l" ..... 
O.f!iciallUaior da Secretaria d'Estado dos Negocias Es· 
trangeiros. -Excepto os que forem dados aos Membros 
do Corpo Diplomatico, c Consular, e á pessoas notaveis, 
os quacs se.rão sempre assignados pelo proprio 1\'linistro. 

Art. 37. No principio de cada anno começará 
nova numeração nos Passaportes, para. que com facili
dade se possa saber quantos individuos Nacionaes e 
quantos EstranBeiros tem sabido para fóra do lmperio 
em cada anno. 

TITULO ULTI~IO. 

Di.~posições gcraes. 

Art. 38. Os Omciaes de~ta Secrl.'laria d'Estado dos 
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Negocias Estrangeiros serão nomeados por .Decreto; os 
demais Empregados por Portarias do Ministro: todos 
serão responsaveis por faltas, e omissões no exercicio das 
attribuições, que lhes competem; e especialmrnle pelos 
segredos da Secretaria; sendo mo li v o sutnciente para 
huma prompta demissão a divulgação delles. 

Art. 39. Não será a antiguidade, mas sim a maior 
aptidão, e zelo pelo Serviço, que regulará a nomeação, 
por Decreto, do Official Maior; e a designação, pelo 
l\'Iinistro, dos Chefes de Secção, os quaes o mesmo Mi
nistro poderá dispensar desse encargo, -quaí1do não o 
desempenhem satisfactoriamente. 

Art. -40. Nos impedimentos repentinos do Official 
L\laior, e Chefes de Secções, em rtuauto o Ministro outra 
coustl não determinar, farão suas \'ezes, no primeiro 
caso o Chefe da t.a Secção, no deste o da 2.a, e assim 
por diante até o ultimo, em cujo impedimento repen .. 
tino fará suas vezes quem o Ofllcial Maior designar. A 
sern•ntia pelos impedimentos não dá direito ao orde
nado; ou gratificações, que percebião os impedidos; 
haverá porêm equidade, se o impedimento durar por 
mais de seis mezes. 

Art. 41. Continuará a perceber-se por .esta Secre
taria d'Estado os mesmos cmolumenlos até agora percebi
dos, dos quaes, depois de deduzida a dcspeza com a im
pressão lithographica dos Passaportes, ou de Diplo
mas, de qu·e provenhão taes emolumentos, se fará di
visão pelos Omciaes della em effecti v o serviço , por 
partes iguaes, sendo lambem h uma dessas partes di
vidida com igualdade entre o Porteiro, e o seu Aju
dante. Nenhum porêm terá direito aos emolumentos, 
se por qualquer motivo deixar de empregar-.se no ser
viço da Secretaria por mais de trinta dias; salvo o caso 
de molesta notoria, ou a espontanea generosidade da 
maioria dos Empregados, á quem tjles emolumentos 
competem. · 

Palacio do Rio de Janeiro aos 26 de Fevereiro 
de 1812. 

Aureliano de Sousa c OliJ.-•cira Coutinho. 
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COLLf4;QÀP. D~ ÍlllS ])() I~PERIO DO nRASIIJ. 

184'l. 

TOllO 5. 0 I'An.TE 2.:t 

DECRETO N. 0 136- de 28 de Fevereiro de 1842. 

Creando dous Delegados do Chefe de Policia nofl'Iu
nicipio dcl Corte, e marcando-llzes Districtos. 

Hei por bem , em confornúd,iide, c para execução 
do ArtiGo sexto do Regulamento numero cento e vin\e 
de trinta e hum de Janeiro do corrente armo, Decretar 
o seguinte. 

Art. 1. 0 Haverá dous DelPgados do Chl'fe de Po
licia no Municipio Ja Corte, hum com a designação 
de primeiro, e outro' de ser,undo. 

Art. 2. o O primeiro Delegado terá por Districto 
as Frcguezias rla Lagoa, Jararep11guá, lnhauma, Ira
JU, Campo Grande, Guaratiha, Santa Cruz, Ilha do 
Governador, e Paquelá, e não será obriGado a residir 
em qualquer deltas, mas sim proximamente. O Di~tricto 
do segundo será formado das Freguezías do Sacramen
to, S. José, Santa Anna , Santa Rita , Candclaria , 
Gloria,, e Engenho Velho. 

Art. 3.0 Estes Delegnf]os remetterão as listas de 
quo trntão os Artigos duzentos e vinte cinco c duzentos 
e vinte seis do Regula~ento numero cento e vinte de 
trinta e hum de Janeiro do corrente anno , ao J ui1 
de Direito do Crime da segunda vara. · 

Paulino Jost! Soares de Sousa, do 1\lcu Conselho., 
.Ministro c Secretario d~Estado dos Negocios da Justi
ça, o tenha assim entendido c faça executar. Palacio 
do flio de Janeiro em vinte oito de Fevereiro de mil 
oitocentos e quarenta e dous, visesimo primeiro da In
depen~encia e do lmperio. 

Com a Rubri<:a ~c Sua l\lagestadc o Imperador. 

Paztlino Jo.~r ... 'ioarcs de Sousa. 
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COLLiGÇÃO ,DAS "EIS DO lKPERlO DQ Bl\ÁSI~ .. 
1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇi.O 20.• 

DECRETO N.o 137- do t.• tle Março de 1842. 

1.l1anda o,·ganisar r:a Provincia ~e iJ'~i'!~s o te,.ceiro 
Esquadrao de Ca'Vallaza Lzgezrai 

Hei por hem Determinar, que na Provincia de 
Minas se orr;anise o terceiro Esquadrão de Ca\·allaria: 
Lir;eira, ('reado por Deereto numero trinta de vinte e· 
dois de Fevereiro de mil oitocentos trinta e nove, se
gu.ndo o plano no mesmo Decreto declarado. 

José Clemente PerE'ira, do Meu Conselh<> , Miais
tro A Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra., o; 
tenlla as~im euten~ido, e f~ça execut~r çom os d~p,c~os 
necessataos. Palacao do R10 de Jane&rG.: e li),; 0 1 prJ•e~ro 
de Março de mil oitocentos e quarenta e dou.- , : 'fi.ge
simo primeiro da lndependencia e do l:nperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

'· 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOJIO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 21. a 

DECRETO N.o 138- de 2 de Março de 1842 . 

.Abolindo o -lf:'gar de Juiz de Direito do Cível da 
Cidade de Goiana da Provincia de Pernambuco. 

Jlei. por bem, Usando da attribuição que 1\rle con~ 
fere o Artigo cento e dois, paragrapho doze da Cons
tituição do Imperio, e em conformidade da Lei numero 
duzentos sessenta e hum de tres de Dezembro do anno 
proximo passafilo, dar por 'abolido o lugar de Juiz de 
Direito do Civel da Cidade de.Goiana da Provincia de 
Pernambuco . 

. Paulino José Soares dê Sousa, do tHeu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Nego cios da Justiça, 
o tenha assim entendido, ~faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dous de Marco de mil oitocentos e 
quarenta e dous, vigesimo prim~iro da Independencia 
e do Imperio. ' 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 
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COLJ~ECÇÂO DAS LEIS. DO IMPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 22.8 

DECRETO N. 0 139- de 3 de Março de 1842. 

Regula a maneira por que se deverá. ·proceder no 
julgamento da suspeição, no caJo da Ord. L. 3. o 

tit. 21 § 8.0 verso- E sendo-, quando nas cau
sas de suspeição forem, partes as Camaras iJ'Iurzi
cipaes. 

Hei por bem, Usando da attribuiçdo que 1\tle con
fere o Artigo cento e dpus, paragrapho ilole da Cons- -.. 
tituição do lmperio , ,Decretar o seguinte. , . 

Art. unico. Quando no caso da QrdeOAcio do 
Livro terceiro, titulo vinte e hum, p!lrfgr~pho,qitatAt 
verso- E sendo -li ver de ser vista ~ 4iaertmça no~uJ.., 
gar da suspeição por algum dos Vereadores, ,e- fot 
parte na causa de suspeição a Camara, da, qual fuC
rem parte , verá essa differença o Juiz do Civel, $8 

o houver ; o da primeira vara , se houver mais de 
hum ; na sua falta ou impedimento, o da segunda .. 
seguimlo-se o da terceira; e na falta ou impedimen
to destes Juizes , o Municipal. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conse
lho, l\'linistro e Secretario 9'Estado dos Negocios da 
Justiça, o tenha assim entendido, e faça executa_r. Pa
lacio do Rio de Janeiro ·em tres de Março de mU oi· 
tocentos quarenta e dous, vigesimo primeiro da ln
depondencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'Iagestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa; 
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COLLECÇÃO DAS LEIS no IMPEIUO DO BRASIL. 

184:l. 

TOMO 5.0 PARTE 2.8 sr:qÃo 2~l. 8 

DECRETO N.o 140- de 9 Jc 1\'t,rço de t842 . 

.Ápprová O.J Ejfftluto.J da Euvltz lJlilitar, em virlu· 
de do .Artigo 15 S 2. 0 da Lei de t5 de 

Novembro de 1831. 

Merecendo a Minha mais particular A ltenção ll•dos 
os Estabelecimentos St·ientificos, como meio efli('a7. de 
promovet· o engrandet•imento deste lmpt>rio: mostran
do a experiencia, que l.l$ rd'o,mas Ja Escola Militar 
feita:; por Decretos de nove de i\l:trço de mil oitocen
tos trinta e dous, vinte e dous de Outubro de mil oi
tocentos trinta e tres, vinte e ttes de Fevereiro de tnil 
oitocentos trinta e cinco, e numero vinte e cinco de 
quatorze da Janeiro de mil oitocentos trinta e no,·e , 
não tem produzido os bons rPsulrados que dellas ~c 
devião esperar: e Desejando Eu que tão util institui· 
ção corresponda ao salutar fim, que teve em vista a 
sabia Lei de sua creação de quatro de Dezembro de 
mil oitocentos e d.-z, preparando para o Exercito Ofli. 
ciaes instruidos de todas as armas, e para o Ser\' iÇo 
publico e particular, Engenheiros habeis, de que tanto 
depende o progresso dos melhoramentos materiaeg do 
paiz, que Me cumpre ProtPger: Hei por ben1, Tendo 
Mandado ouvir muitns pessoas doutas e ptofissionac~ 
na materia , o Conselho dos Lf'ntes da mesma Rscolá , 
e a Secção do Meu Conselho d'E8tado de Marinha e 
Guerra, Approvar os Estatutos da sobredita Escola l\1i
litar, que com este baixão , assignados por José Clc· 
mente Pereira, do Meu Conselho, e l\1C'u Ministro c 
Secretario ti'Estado dos Ner,ocios da Guerra ; ficando 
tlependente da Asscmblt\a Geral Lq;islativa a sua dc
finiti'a apprO\·a(:ão. O mf'smo r\lini~tro c S,•netario de 
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E~tado da referida Repartição o tenha assim entendi
do, e faça executar com os despachos ncccssarios. Pa
lacio do Hio de Janeiro em nove de L\larco de mil oi
tocentos qua rcnta e dous, vigcsimo prim~iro da Iwlc
pendcm·ia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\'Iagestadc o Imperador. 

Jose Clemente Pereira. 

E!iTATUTOS DA ESCOLA MILITAR. 

Art. 1. o O Curso completo da Escola l\Iililar cons
tar;i ue sete armas de estudos, nos quaes, e em dc
zaseis Cadeiras, se ensinarão as materias seguintes. 

1. o A llllO. 

1. a Cacleira. - Arithmetica, A fgcLra elementar , 
Geometria , e Trigonometria plana. 

2.a Cadeira. -Desenho. 

2. 0 Anna. 

La Cadeira. -Algebra superior, Ceomctria ana
IJlil·a , Calculo differencial e integral. 

2.a Cadeira.- Desenho. 

a. o Anna. 

1. a Cadeira. - Mechanica racional , c applicada lis 
machinas. 

2.• Cadeira. - Physica experimental. 
3." Cadeira.- Desenho. 

4. 0 Anno. 

1. • Cadeira.- Trignometria cspherica, A:itrono
m in , e Geodesia. 

2.• Cadeira. - Chimica , c 1\lincralogi~. 
:~.a Cadeira. -Desenho. 
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5. 0 'Amzõ. 

t.a Cadeira. -Topographia, Tactica, Fortificaçfio 
passageira, Estrategia , e Hisloria Militar. 

2.n Cadeira.- Direito Militar das gentes, e Ci\'iL 
3. n Cadeira. -Desenho. 

6. 0 Anno. 

1. ~ C:ulcira.- Artilharia, l\linas, Fortificaç<io per
manente, Ataque c defesa de praças. 

2.~ Cadeira. - Botanica, c ZooloGia. 
3.a CadPirn.- Deseuho. 

7. 0 Anno. 

l.a Cadeira.- Arehitectura Civil, H~·draulica, e 
militar. 

2.a Cadeira. -~eologia, 1\lontanl1istica , c l\'Ictal
lurGin. 

3.:t Cadeira. -Desenho. 
Art. 2. 0 Os Alumnos do qnar!o anno sr·ni'o ohri

gados a frequentar o ohservatorio Astronomiro; c os 
dos annos seguintes, que seguirem o Cur!'o romplc
to , deverão concorrer a eHe sempre fJUe forem cha-
mados. · 

Nos tempos de ferias de todos os annos han•rá 
exereicios practiC'os. 

Art. 3. 0 O referido Curso será subdividido em 
trcs: o primeiro destinado para os Alumnos pertencen
tes ás armas de Cavallaria c Infantaria comprehcnder<i 
o primeiro, sesundo e quinto anno: o seg·undo Curso 
para a arma de Artilharia constará do primeiro, se
gundo, terreiro, quinto e sexto, suh3tituindo-sc a se
gunda aula do sexto pela srr,unda do quarto: o tercei
ro Curso para a Engenharia abranGerá todos os sete 
annos completos. 

Art. 4. 0 Para a rcgencia dus Cadeiras da Escola 
:Militar , haverá dezaseis Lentes , oito Substitutos , c 
tr('s Ajudantes Preparadores. 

Art. 5.0 Os ! .. entes· vencerão o onlf'nado annna 1 
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de hum conto o duzentos mil réis, os Substitutos de oi
tocL'ntos mil réi~, alem do soldo corrcspon(lenlc ás suas 
Patentes. Ü::; Lentes c Substitutos que não tiverem Pa
tente l\lilitar perceberão vencimento) ieuaes aos dos L(:n
tes c Suh:;titntos das Escolas tle l\lcdicina. Os Ajudau
tc5 Preparador·cs pcrc~beni.o huma r;ratifica~·ào do sL•is
cen tos mil rt'~ is a u nuaes. 

Art. 6. 0 PoJerão ser jubilados rom o ordenado 
por inteiro os Lentes, quo contarem vinte anuas de 
exercicio Acadcmieo. Os Jubilados po,Jnão contínuar a 
rer,er Cadeiras, se o Governo o jul~~ar conveniente, 
·vencendo mais huma r,ratiGcaçiio, que não poderá ('X

ceder de metade do l't'spccti vo onlvnado. 
Art. 7. 0 A primeira 11otneaçfio rL~ Len!P:;, e Suhs

titutos que fun~m neccssarios, a~êm dos actualmenlc 
existentes, será da escolha do Governo: no futnro aqueh~ 
lcs seriio promovidos pm· snas an~ignidvdcs, e os Subs
titutos uomrados soLrc prPposta da Conr;rPaa~.~<\o dos 
Lentes. · 

Art. 8. o lia nrá anncxas ü E5t:oh :Militar, Esco
las da Arte Vetcrenaria, de Equitação, e Esgrima, Yen
cendo seus Professores as rrratiliraçõcs qnc o Governo 
juiG<Ir conveni<'nte arbitral'-lhcs. 

Art.' n.o Havcrà para o expcJ.icnte, c seniço d:t 
Escola l\l.ilitar os scGuintrs· Emprq-;:1dos: hum Biblio
thceario, e hum Sccrcllrio rom non·ccnlos c rcssenta 
mil réis tle gratiíi.r~açào , hum Es·Tipturario , c hnm 
Porteiro que senirá ao mesmo tempo de Archivista 
com seiscentos mil réis, tres Continnos com quatrocen
tos e oitenta mil réis, c os Gnanlas cptc forem neres
sarios, não pQ(lemlo exceder de q•wtro com o vrnei
mento tle trinta mil réis por mci. 

Art. 1 O. H c prohibido ao3 Lcntrs, e Substitutos 
ua Escola Militar o exerci cio de Expl icadores dos AI um
nos da me5ma Escola durante o anno leclÍ\'O, ou na 
occasião dos exames, debaixo d:t pena de perdimento 
dos seus ln[pres. 

Art. 11. O Governo administt·ativo e o regimcm 
militar tla mesma Eseola he confiado a hum Director, 
que será sempre escolhido da Classe de Omciacs de Pa
tente Super i oi' , ou Gcnf\l'fl cs , q 11c tl'n hn o roi I heci-
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mentos profissionacs das materias qué nclla se ens111ao, 
c vencerá, alên1 d'o soldo de sua Patente, h uma t;rati
Hcacão annual de dous contos de réis . 

. Art. 12. A reuuião dos Lentes, presidida pelo Di
rcctor da Escola, constitue a Con[jfC{pçüo dos Lentes, 
sendo suflicienle que se achem presentes metade c m;t is 
hum para poder deliherar-se. Com pele á Congrq;açüu 
dos Lentes: 1. 0

, propor ao Governo os Compendios das 
Aulas: 2. o, formular os prosrammas dos cxanH·s, con
cursos, e cxercicios practicos: 3.0

, qualificar os Alum
nos habilitados para fazerem exames, c o nwn·cimcnlo 
dos que annualmente forem appro\'ados: 1.", fazer a 
proposta em lista lriplice dos oppositorcs ao-> lur,arcs do 
Substitutos : 5. o finalmente , propor ao CoH•rno o que 
julgar conveniente para o l'Cl)Ular andamcuto, c me
lhoramento da Escola. 

Art. 1g. Para a matricula do primeiro anno da 
mesma Escola requer-se: 1. o, st'r Cidadíio Brasileiro: 
2. 0 , f]Uinze annos de idade, não podendo cxcrder de 
-vinte os Alumnos que se destinarem ao sq~undo, e 
terceiro Curso: 3. 0

, exames prcparatorios ue r,ramma
tica da lingua do paiz , de traducç<1o c leitura da linr,na 
Frnnccza, c de practica corrente das qualro operações 
de Arithmelica, e G<'ographia: 1. 0

, licença do Gorerno 
c1uc fixará o numero dos Alumnos que annualmcntc de
,·erem ser admittidos á matricula do primeiro nnno. 
Os Estrangeiros, e os que se não destinarem ao ser
Yiço :Militar serão matriculados como volunlarios, fi
cando em tudo sujeitos ao rer,imcm da Escola, mas 
não terão direito ás vantagens concedidas aos Alumnos 
~Militares nos Artigos 14 e 15 dos prcsn1les Estatutos. 

Art. 14. Os Alumnos que se propuzr·rcm a sq~uir 
a carreira Militar, logo que se matricularem , devcn1o 
assentar praça, se antes ndo a ti vcrcm : e srrào mandados 
addir aos Corpos da Guarnição desta Capital da arma a 
que pertencer o Curso a (JUC se determinarem. Os Alum..
t1o's EnGenheiros serão aJdidos aos Corpos de Artilharia. 

Art. 15. o~ Alumnos l\lilitarC's tl'rüo o soldo de 
srr,undos Sargentos, no primeiro anno, c de primeiro 
Sarr,cnto no scr,undo, o nos scuuintes em fJUll.lltO nüo 
rol)tiYcrcm a gradua~ão de Alfrrcs-Al 1!n11l'Js. 
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Art. 16. Os que forem approvnuos nos trcs pri
meiros arwos, e se houverem distinrruido nos exerci
cios practicos com applicaçiio c aproveitamento, serüo 
promoviúos ao Posto ue Alferes Alumnos ~om \'Cnci
mento uo soldo correspondPnlc ao mcsnw Posto, mas 
os de Ca.vallc~ria, c Infanteria só podenio passar a cffe
ctivos drpois que tiverem hum anno de serviço dfe
cti ro nos Corpos das armas a que pPrlrnrerem, no 
fim do qual passarão aaGre{pdos não llaventlo vagas 
no Exercito em que_ poss;io cutrar como cffeeti vos , 
sah·o se por sua antiguiJaúe no serviço lhes competir· 
serem antes promovidos. Os A I fere~ Alumnos, ·Arti
lheiros, c Engenheiros, depois que forem approva.Jog 
110 quarto anno , ficarüo baui\itados para entrarem no 
concurso dos Postos vagos fJUe houver de srsurHlos Te
nentes nos Corpos de Artilharia, ou no lmperi.d Corpo 
du En~enhciros, cada hum na sua respectiva classe. 

Art. 17. Todos os Alumnos senio obrigados á as
sistir a~ lições de Equitação, c Esgrima, c da Arte ve
terinaria., exisindo-se maior applieaçào dos Alumnos 
cJa arma de Cavallaria, c nenhum poderá obter a 
Grnduaç<io de Alft'res sem apresentar certidão de haver 
frequentado com assiduidade, e apron~itamelllo a~ re
feridas lições. Os que se mostrarem peritos na Equi
taç<1o, e Essrima, e pertencendo á Cavallaria na Arte 
vcterinaria serão promoviclos com prcfcrencia na clic
ctividade dos Postos vagos de Alferes, ainda mesmo em 
concurrcncia de outros de maior antiguidade no serviço. 

Art. 18: Perderá o anno qualquer Alnmno que 
faltar quinze dins uteis a todas ou a cada huma das 
Aulas do anno respectivo sem causa justificada, c trinta 
uteis, contadas as faltas pela mesma fórma, ainda. que 
seja por causa justificada. O que perder dous annos 
consecutivos por faltas, ou porque seja reprovado, não 
poderá mais ser admiuido á matricula. 

Art. 19. Os Alumnos que se mostrarem appro
vados plenamente em toclos os srtc armas do Curso 
completo cJa Escola Militar, e se habilitarem pela fór
rna que for determinada nas Instrucções, ou nq~ula
mcnto do Gorcrno, rcceb(.!rão o Grüo de Doutor em 
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Seiencias t\lathmaticas, e só os que o o L ti verem pàJerão 
ser oppositores aos lugares de Substitutos. 

Os Lentes e Substitutos actuaes receberão o refe
rido Gráo sem outra alguma habilitação que o titulo 
de suas nomeacões. 

Art. 20. ·A Escola Militar he sujeita ao regimcn 
e Leis da disciplina Militar. . 

Art. 21. O regimen <Hlministrati v o; economico, 
e policial da mesma Escola, a fórma das matricu
las, examc3, con~UI'sos, e exercicios practieos dos seus 
Alumnos, c tudo mais que for neccssario para boa 
execução elos presentes Estatutos será determinado por 

_ lnstrueçõcs e Re,~ulamentos do Governo. 
Art. 22. Ficão revogadas todas as Leis e dispo

sicões em contrario. 
· Palacio do Rio de Janeiro-em nove de l\Iarço de mil 

oitocentos quarenta e dois. 

Jose ,Clemente Pereira. 
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COLI .. ECÇÃO DAS LEIS DO ll\IPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TO.UO 5. 0 - PARTE 2.a SECÇÃO 24.a 

DECRETO N.o 141-de 10 del\Iarço de 1842. 

Restabelecendo o Lugar de Direclor Geral dos 
Correios. 

Sendo de absoluta, c urgeÍ1tc necessidade melho
rar o serviço dos Correios; e tendo em vista o que 
dispocm o Artigo dezasete da Lei de trinta de Novem
bro do anno passado : Hei por bem restabelecer _o lugar 
de Director Geral dos referitlos Correios, com todas as 
attribuições mcnciona(las no Regulamento de cinco de 
Março de mil oitocentos e vinte e nove, e as mais que 
Eu julgar con\·eniente accrcsccntar-lhe. . 

Candido José de Araujo Vianna, do l\Ieu Conse .. 
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias do 
Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar com 
os despachos nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em dez de l\Iarço de mil oitocentos e quarenta e dous, 
vigesimo primeiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Ruhrica de Sua 1\lngestade o Imperador. 

Candido José de Araujo F.ianna. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO Il\JPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a 

DECRETON.o t42~de 12 del\Jarço de 1842. 

Declara quaes jictío sendo d'ora em cliantc os dias 
feriados nas Secretarias d'Estado, e nas 

Repartições A dminislrati vas. 

Tendo a experiencia mostrado que o grande nu
mero de dias feriados ~ccasiona considera vrl atrazo no 
expediente dos Negocias 'Publicas; e Qucrf'ndo Eu r c· 
mover este inconveniente, que muito prejudica ó\O ser
viço da Nação, e das Partes: Hei por bem que, d'ora 
em diante, á cxccpção dos Domingos, Dias Santos de 
Guarda, e da Quinta, e Sexta Feira da Semana San
ta , somente srjão feriados nas Secretarias d'Estado , 
e nas Repartições Administrativas, os Dias de Festivi
dade Nacional, e os de Grande Gala. 

Candido José de Ara,ujo Vianna , do Meu Conse
lho, Ministro e Secretar;io <.I' Estado dos N egocios do 
lmperio, o tenha assim entendido, e faça executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em doze de Março de mil oitocentos e quarenta e dons, 
Yigcsimo primeiro da lndependencia c do Imperio. 

-Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Candído José de .Araujo Pianna. 



COLLECCÃO DAS LEIS DO IllfPErl!O DO BRASIL. 

fOMO 5. 0 1' .\ lt I E 2 . a sEqÃo 26.;, 

1\EGOL\MENTO N.o 143- de 15 dt<Uarço tle 1842. 

Regula a exccurtio da 11nrtc cic'il tlrz Lei 1\'. o 2G 1 d~ 3 de 
Dezembro de 1811. 

Hei por bem , Tendo om·ido o ltcl~torio do 1\leu Mi
nistro c Secretario d'E-;tado dos Negocios da Justiça , e 
o l)arecct· da respectiva Secção do Conselho d'Estado, Usan
do da attril.mição que IVJe confere o Arligo 102, § 12 da 
CoustituiçfiO do lmperio , Decretar o seguinte. 

PRIMEIRA INSTANCJA. 

CAPITULO l. 

Da jllrisdicção cipil dos Ju.it.es de Paz. 

Art. 1. o Aos J uizcs de l)az com nee : 
1. o Conciliar por todos os meios paciflcos que estive

rem ao seu alcance, as Partes que pretendem demandar, 
procedendo na fórma prescripta nos Artigos 1. 0 , 2. Q , 3. o , 

4. o , 5. o , 6. o e 7. o da Disfosição Provisoria sobre a Admi
nistração da Justiça Civi , e fazendo Janar, das co,ncilin
çnes que se vet=ificarem, termos mui circunstanciados e 
clat·os , os quaes terão força de Sentença , na conformi
dade do Artigo 4. o do Decreto de vinte de Setembro de 
mil oitocentos vinte e nove. 

11ara que sejão exequivcis estes termos , se1'fto fiel
mente passados por certidão sobscripta l)elo Escrivüo do 
Juizo , e ruLricalla pelo Juiz, 

2. o Conhecer verbal e summarissimamente, e julgar de ... 
finitivamcnte as pequenas demandas, cujo valor não ex
ceder a sua alçada , ou vindo as Partes } e , á vista das provas 
apresentadas por clh;;, retluzindo-se tutlo a termo , que 
deverá couter a sua Jccisão, c ser assignado por elle , pelas 
Parte-; f? pelo Escririío. 
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3. o Conhecer c decitlír pelrt me~ma maneira a~ cOUc;ftS 

tle Almotaçaria que n:io excederem a sua alçada, na fórmtt 
Jo Decreto de viute seis de Agosto de 111Íl oitocentos e 
trinta , c Artigo n~ulo e quatorze da l.,ci Jc trcs de De
zembro ele 111il oitnccntos quarenta t! hum. 

4. o O conhecimento de todas as acçi':•t!S deri\·aclas de 
contractos de locação tlc serviços, o qual, na conformi
dade da Lei de onze de Outubro de mil oitocentos trinta 
e 5ete, continua a ser da privativa co111petcncia dosJuiws 
de Paz do fôro do loca ta rio. 

C,\PlTlll.O 11. 

Art. 2. o Aos Juizes :Municipacs co::1pcte : 
1.° Conhecer e julgar definiti,·amcnte todas n., camas 

~iveis, ordit~arias ou summarias, que se moYerem no seu 
Termo, á excepçào daquellas que tem pri,·ilq~io de furo. 

2. 0 l_;onhccer e ju!G"r da me~ma fúrma, contenciosa c 
:úhninistrativamcnte, todas as causas da compelcncia dn 
llrovcdoria dos ltcsiduos. 

3.° Conhecer e julg:n· dcfiniti\·amcnte no seu Termo 
(ainda que h;~ja ncllc .Iuiz ·l1 Crel), todas as cansas de 
Almot.açaria que exceJereJll a alçada dos .T uizcs de Par.. 

4. 0 Executar no seu Termo todos os l\landados e Sen
tenças cíveis~ tanto as qnc forem por etles proferidas , 
como por outros Juizes ou Tribunaes, com excepçào uni
camente das que couberem na alçada dos J nizcs de Paz, 
l'orquc estas serüo exerutadas por elles. 

5. 0 Exercer, na fúrma das Leis em vigor, to•la a maio; 
jurisdirçào civil que exerrião os Juizt'S do Cível. 

6. o Substituir os actuaes Juizes do Cível nos seus im
pedimentos. 

Nus luwu'es onde hou,•er mais de hum Juiz 1\Junici
pnl , o Governo na Côrte e os Presidentes nas Províncias, 
marcar:1o a ord{'m pela qual deveriio suhstituit· os Juizes 
de Dit·eito do Cível, quando hnja mais de hum. 

7. 0 Exercer a jurisdicção dos Juizes dos Orpldos nos 
Termos em que os não houver por uão terem sido crea
dos , ou em que ns snas fnncçi)es não forem exercidns 
pelos Juize~ do Cirel. 
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CAPITULO 111. 

Da. jurisdicçdo civil dos Juizes de Diaito. 

Art. 3. G Aos Juizes de Direito compete em primeira 
lnstancia : 

J~xcrcitar toda a jurisdicção que tinhão os Provedo
res de Comarcas a respeito da revisão da~ contas de tu
Lores, curadores , testamenteiros , ntlministradores judi
ci:.cs , depositarias pub\icos c thcsourciros dos cofres dos 
orplüios c auseutes , tomando as que uão achat· tomadas 
pelos .T uizes a quem compete to mal-as , ou provendo sobre 
a sua tomada , c procedendo civilmente na fónna tb Orrl. 
l.iv. 1. u tit. 62 , c mais legislação em vig•Jr. 

CAPITLLO 1 V. 

Da jurhdú:riio clo.r Juhes d~ Urpldío•. 

Art. 4. o Aos Juizes de Orphãos compete coul1cccr c 
julgar administrativamente os Proce;sos de inventarias , 
partilhas, tutelas , curadorias, contas de tutores c cura
Jorcs. 

Art. 5. o Fi cão-lhes outrosim pertencendo : 
1. 0 As cartas de emancipação. 
2. 0 Os supprimeutos de idade. 
3. o As licenças a mullH~P~s menores para Yendercm bens 

de raiz, consentindo os waridos." 
4. o Dar tutores em tollos o'; casos ma1·cados nas Leis. 
5. o Supprir o consentimento do pai ou tutor para ca

samento. 
6. o A entrega de Lens de orphãos a sua mãe , avós , 

tios, &c. 
7. o A cn trega dos bens de ausentes a seus parentes mais 

chegados. 
8. o A entrega do:> bens de orphãos n seus maridos , 

quando ca~arem S•!m licença dos mesmos J uizcs. 
9. o A di ;pensa flil ra os tu to rés obrigarem seus proprios 

hem á fianç,a •hs tutelas para que forão nomeados , ainda 
que os bens estejào fóra do IJistriclo onde contrahirem a 
obrigaç:ío. (Lei de vinte dotõs de Setembro de mil oitocen
tos e vi11te oito.) 

10. Coill.lCccr e julg:u contcnciosameute as o1~1sas que 
11asccm dos inventarias, partilha-,, c contas de tutores, 
t~ he111 assim as lmhilitaçõcs do; h<'nlciros tlo ausente, c 
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;tj cnusas que forem depcndeucias de toJas as que rirão 
referidas neste parar,rapho. (Artigo Yinte da Disposição Pro
-visoria, pelo qual ticou revogada a Onl. do Liv. 1, 0 tit. 
88 § 45.) 

11. A nrrccadação e adrnini·;trnçào dos hens dos ausen
tes, nos termos dn Onl. Li\'. 1. o t! t. 88 e ÜO , c ü2 § :~8 , 
·;cniculo- Abscntes- c mais Leis a este respeito. (Lei de 
:\ de Novembro de 1830.) 

12. A ad111inistmção dos bens r{~rtenccntes nos lndios , 
nos termos do Decreto de tres de Junho de mil oitocentos 
trinta e trcs. 

Art. 6." Quando em hum Termo lwuvcr mai:' (le 1lllm 
Juiz Je Orph;!.os , por virtude do Artigo n~uto e dezílsete 
da Lei numero duzentos e sessenta e iJUJu de trcs de De
zembro de mil oitocentos quarcuta c lau111, o (~ovenln na 
Cl'>rtc e o~ Prcsi(lcntcs nas }1roYincias lhes marcar;lo Di$
trictos. 

Art. 7. o O Juiz de Orpki.o5 da Côrte continuar:i n 
exercer as suas funcções como até ao presente, em quanto 
n{io for ewprq;aJo Clll outro lur;ar de J\Tngistrntura. 

SEGUNDA INST1\NCIA. 

C.\Pir!LO \', 

/)os Juizes c Trilnnwr.r rwJ quac.r incwnúc o lnnhccilllcnto c 
Julgamento das ca:L.Ja,,· c:·,·ci.r em .rcgwula !nJiancia. 

Art. 8." Compete :ís Hdaçlics dos Dislridos : 
1.° Conhecer das app~·Haçlics ciYeis tlas Sentenças defi

nitiva~ ou interloculorias c0111 fo1 ça de deliniti,·a, profe
ridas pelos Juizes do Civcl, l.Uu11icipaes ou de Orphãos , 
c dos ar,r,ravos no auto do Processo interpostos dos seus 
despachos. 

2. o Conhecer elos a1mravos de petiçúo c instrumento in
terpostos dos dcspanhos proferidos pelos .Juizes 1\Iunicipaes 
ou de Orphãos dos Termos que não tlistarem das mesmas 
Hcbçücs mais ele quinze leguas. 

Dos nr,r,ravns de petição ou instrume11to inlcrposto~ 
dos despachos dos .Juizes 1\Junicipacs c d(' Orph;Jos l!os 
Termos C{llC dist:lo das Relações mais de f1LÚ14!:C leguas co
nhecerão os Juizes ele Direito. 

3.° Conhecer dos ar,gravos ele petição ou inst.rnmcnto 
interpostos dos despachos dos Juizes de Direito do Civel ; 
01Í\Hia que cstcpo fóra das quinze lcgnns. 
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Art. 9. 0 As quinze leguas para o fim de que tratào. 
os Artigos antecedentes serão wntadas, nã~ da Cidade ou 
Villa em que resi(lirelll os Juizes do Civel, .Municipaes ou 
de (hphãos, mas dos limites 1los seus Termos até ao lu
gar em que estiver a Hcbção do Districto. 

CAPITULO VI. 

nu ordem do Juizo. 

Art. 10. A onl<~m do Juizo, tanto na primeira como 
na seGunda .fnstaucia c nas cxccuçi'ies, continuará a regu
lar-se pelo que se acha disposto no Liv. 3 o das Ordena
ções; uos Artigo~; 1 ;> , 16, 17, 18 c J 9 da Disposição Pro
viso ria; no Hewtlamento de trcs de Janeiro de 111il oito
cento" trinta e lrcs, e mais legislação em vigor, que não 
t~sti\·c•· dterada pela Lei de tres de 1Jezelltbro de mil oi
tocentos quareuta e hum, c Ih·gul.:uueutos expedidos para 
a sua C'Xerução. 

Art. 11. Os Juizes :Municipaes, de OrpL<.i.os, c os de 
Direito do Civd c Crime farfto observar rigorosamente todas 
ns disposiçi"1es das sobreditas Ordenações, Leis , e Uegula
mentos relativamente á assignação c lançamento dos ter
mos fi xn dos para os a c tos do Processo , e bem assim as 
que nas mesmas OrJenações e mais Leis em vigor são re
lativas ás penas e muletas impostas ás Partes e seus Advo
gados c Procuradores pelas acçi">es ou omiss(lcS contrarias 
aos Hq;imentos e regras le{pcs do Jlroccsso. 

Art. 12. Nenhum rcquerimt:nlo (salvos aquellcs pelos 
quacs se pedem certidões) seni Jespacbado pelos J ui1.es sem 
que venha assignado pela Jlarte ou por seu Advogado ou 
l,rocurador. 

CAPITULO Yll. 

Dos recursos. 

Art. 13. Jlão-se nas causas civeis os recursos seguintes. 
1." A1mravo. 
2. o A ppellas·::.o. 
:L" Hcvisla. 

Do aggrru'u. 

Art. 1 ,1. 0.; :lg;~ra\'os s'io de trcs cspccics: 1. 0 , de 
peli~ão; 2.", de iusu·umcnlo ; 3.", no Auto do processo. 

;\rt, t:l. ()_-; l'l1~l',rayos de pctiçil0 somente teruo lugar 
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quau(lo a Relação ou o Jui~ de Direito, :t quem competir 
o seu conhecimento, se achar no Termo ou dentro de cinco 
leguas do lugar onde se af_mrara .. Somente se :-tdmittirfto: 

1. o Das decisões sobre mate na de compdeucia, quer 
o Juiz se julgue competente quer não. (OrJ. Li v. 1. u tit. 
6. 0 ~ 9. 0 

; Liv. 3. 0 tit. 20 ~ 9 ") 
2. 0 Das Sentenças de absolviçuo Ja lustancia. (OHl. Li v. 

3." tit. 11, pr.; tit. 20 §~ 18 e 22.) 
3. 0 D:) d~;cis;io que não admilte o terceiro <pte vem op

por-sc na causa (Ord. Liv. 3. 0 tit. 20 § at verso-E tra
tando-se) e da que denega vista dos Autos ou ad111ille nos 
proprios Autos ou em separado os emhargos oppnstos na 
execução. 

4. 0 Das Seutcnps nas cansJs de assigna;áo de dez dias, 
quando por clh-; o Juiz 11ão coiHII~lllllil o n~o , porque 
provou seus emL:HGOS , ou _llte recdn! os embargos e o 
coudemua por lhe parecer que os ll~to provou. (Orei. l .. i,.-. 
3. 0 tit. 25 § 2. 0 ) 

5. 0 Dos despachos pelos quac.~ se concedem para fúra 
do ltnperio dilações go'mdes ou pec1ueuas; ou pdos quaes 
iuteirallteltle ~c denewio para o J 111 per i o ou fina clclle. 
(OrJ. Liv. 1. 0 til. 6." § 9. 0

, c Liv. 3. 0 tit. 20 ~ 5. 0
, 

tit. 54 ~ 12). 
6. 0 Uos de~padws pelos quaes se ordt!JJa a pris:-10 dos 

executados no caso da OrJ. do Li"·· 3. 0 til. 8G § 18, ou 
de qualquer Parte em caso civel. 

7. o Dos dcspaclws pelos quaes se não mancb procellc.!r 
a sequestro no caso daOrd. doLiv. 4." tit.UH § 13. 

8. 0 Das Sentcnps que juluão ou n:lo rdonuadns os 
Autos penli(los Olt <tueimados, em <pte ainda não havia. 
Sentença Jefinitiva. (Assento de 23 de i'\Jaio de 1758). 

~--~ 9. 0Jt Do:> despachos de recebimento de appellaçào ou de de· 
-'~· "· · negaçáo do recebimento della. (Ord. Liv. t.o tit. 6. 0 § 4. 0

, 

""''~/..-' tit. 58 § 27, e Li\'. :3.0 tit. 74 pr.) 
•, ~i-.... , ,._ 10. llas decislleS sobre erros de contas, de custas c sa
:-. , . t ... ,_larios. (Ord. Li v. 1. 0 tit. 14 § 4. 0 ) 

1>. 11. Da ahsolviçüo dos Advor,ados llas penas e multas 
n _.... · em que incorrêt iio , nos casos expr~!ssos nas Leis do Pro-
, 0 / D ,,_cesso. (Onl. Li v. 3. o tit.. 20 § 45). 
l-L c.I't 6 cí.A...12. Ih licença coucediti.t para casnt11ento, S!Jppritlo o 

1 

consentimento do pai ou tutor. (Lei de 2D de Non~mhro 
·7 de 1775). 

Este nr,gravo lte sempr': de petição e n;io de instru
mento. (Assento de 10 de .lnnlw de 177'7). 

Art. 16. Os aggnwos de instrumento da mesma sorte 
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Mtnente serão atlmittitlos nos mesmos casog em que tem 
lugar os dt~ petição emtmt~r:Hlus no ArtiGo antecerlcnte. 

Art. J7. 0:; nggravus dr·no1nÍuaJo~ de Urdt~:l:l\:ào não 
guardada n;io s:w ad1uissÍ\'l'ÍS etll ca'o alGum. 

Att. IB. Os nggravo> un Auto do pmcesso que se 
illtt•rrlie das Sentellç·:ls meraHlt>llte iuH·•Iorutorias, ()Ue ten
dctll a ordenar o l,roccs·.;o, sn pod• ,·ãn ~er admittidos nos 
t·asos expressnmente contt•ndoo; n:1s Ordenaçrics, Leis c As
r.entos, fJUC rt-"gulao a ordem do .luizn, e declarando as 
Vn rtes especilicadatnente em suas pcti~ües escriptas, ou 
ft·itas veriJalmente em Audiencia, qual a disposiç:\o dessas 
Onlenaçiies, Leis ou Assentos que lhes pen11itte interpor 
n nggrnvo no Anto do processo , no ca-;o de que se tratar. 
(0Jd. Liv. 1. 0 tit. 8. 0 ~ 2. 0

, l,i\". 3. 0 tit. 20 ~~ -16c 17. 
Art. Hl. Os ;l!mrn\'os de pctiç:lo sn;l.o intt:rpnstos em 

Antlicncia, ou no Cnrtorio do Escriv:io por tenno nos 
Autos, dentro de ~lnco dias contados da inlimnç;io ou 
puhlicnç:l.o (los des"j")achos ou Sentenças em Audieucia. 

Art. 20. Havendo sido interposto o agr,rayo, o Es
niv:io, sem perda de tempo, farit os Autos co111 vista ao 
Ad,·ow11lo do ar,r,ra\·ante para minut:1l-o, e, dentro de 
''Ínte quatro horas improror,aveis, de\'erá o nr,r,ravante 
npresentar a petif;üo do aggravo ao Escrivão, que im
mediatamente a fará conclusa com os Autos ao Juiz a 
qrw, o qual , se ·núo reformar o despacho do qual fôra 
interposto o ap,gra\'o, deverá fundat11ental-o, dando as 
ntziks ddlc por e~Tipto para serem pre~cntes ao Juiz ou 
Trihunal superior, no prazo de qllarenta c oito horas. 

Art. 21. Terlllinadas as diligencins do ArtiGo antece
dente, deverão ser apresentados os Autos 11a supct ior lns
tnncia dentro de dous dias, estando uo mesllto lugar a 
Rdação ou Juiz de Direito para (Ille se tiver recorJ·ido; 
ali<is, ou serão os mesmos Autos entregues na Adminis
traç:io do Correio dentro dos ditos dous dias, ou apresentados 
no .Juizo superior, ou Relaçáo dentro desse prazo de dous 
dias, e mais tantos quantos forem precisos para a viagem, 
na razão de quatro leguas por dia. 

Art. 22. A apresentaçào destes ar,r,ravos, para se co
nhecer se foi feita em tempo, será certificada pelo termo 
da mesma <1presentação c recehimcuto que lavrar o Secre ... 
tario da Relaç:io ou o Escrivão do Juiz de Direito. 

Art. 23. Os aggrnvos de instrumento serão interpos
tos, processados e apresentados nas Instancias superiores, 
no tempo e maneira marcada na Legislação instaurada 
}leio Art.. 120 lla Lt-i 11. o 2H 1 tle ~ de Uezem hro de 1841, 
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tlevendo os aggravnntes' nas petições c termos ue sua in"" 
terposição, declarar especilit:ada mente todas as peças dos 
Autos de que pretenJem harer traslado. 

Art. 24. Preparado o instrumento do acgravo , far
se-lta a sua relllessa na fúrma prcscripta ua sq_;unda parte 
tlo 1\ rt. 21. 

Art. 25. Todos os termos de intcrposiçuo dos angrn
vos de,·er:lo ser assÍ{~uado:l pelas Parte:> ou por scns Pro
('ttradorcs, e as petiçllcs ou minntas dos de pcti\·~o c ills
trumcnto não ser;'io acceitas sem que Sl'j;lo a"signadas com 
o nome inteiro do Advo{FHlo cow;tituido no:; Auto:;; o que 
igualmente se observará a respeito d:ts rc.opo:~!a' n11 cor:
tcstnç!tcs dos aggr.:1sados no aggraro de ill~tlliJ!Jcllln. 

Art. 26. Quando os am~ravos forem iulnpo~lPS de 
despachos e Seulcnças n;\o comprcltcndídas r:as •pw fir;io 
eRpccificadas no Att. 15, o Juiz a r;w) dcclarar;Í por seu 
despaclw que os uào admitle por illcg:tes, coudclllllar;Í as 
Partes nas custas do retardarueuto, e iurpor:l aos Ad,·o
g~Hios que tiverem a<>SÍGnado as }lelÍÇtH.:s e lllÍIIUlas as 
multas respectivas. 

Art. 27. O mesmo Juiz n~l.o aJmittir;Í que os ar,{~ I a
vantes, llOS leJillOS da Ílllerposiç;io do am~ravo, [IJil!CXCIIl 

o protesto de que do caso se conheça por appellaç:lo, •{uando 
não seja de r~rmravo, ou lhes fique o direito salvo para 
a interpor se do aggravo se não conhecer; c caso tal pro
testo se faça, será nullo e de nenhum ell'cito. 

Art. 28. Os Juizes de Direito, logo que lhes forem 
apresentados os ar,gravos de petiçáo ou instrumento , dos 
quaes lhes compete conhecer , sem mais audicncia ou ar
l·azoados das Partes , proferirão a sua Sen tcn ça , co u fi r
Jnando ou revogando os despachos ou Sentcnps das quacs 
se houver a{mravado. 

Art. 29 As Relações julgarão os aggravos no Auto 
do processo, pela nHmeira esl<~hclecida no Hcgulalllcnto 
de 3 de Janeiro de 1833, Artit~os 41 c seguintf'?s, c os de 
petição e instrumento, SC{~nndo o disposto 110 1\rt. 32 do 
mesmo Regulamento, verso- e se111lo- c Art. 33. 

Da apprllar:tio. 

Art. 30. As appellaçiH~S das Scntenç::ts {ldinitiyas ou 
interloculorias com força de dcfinitiYa , proferidas pelos 
Juízes do Civel, pelos 1\lunicip::tes ou de Jrphúüs, ser~l.o 
rroccssadas e julgadas nas Relaçi'ics dos l'espcctiYos ·Dis
tril'lo", na fúrma dos Artigos 1:>, 18 ~tO •la Hi"pn.:;ir:lo 
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Provisoria, e Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, Ar· 
tigos 47 e seguintes. 

Da rct'tsla. 

Art. :31. As revis.tas continuào a ser processada~ e 
julgadas ua co11formidade das disposiçiles da ]_,ei de 18 d~ 
Seterubro de 1828, Decreto de 20 de Dezembro de 1830, 
e mais Ji~posiçiit>s lq~islativa:> e rq~ubmcntares em vigor. 

Art. 32. Nao se dará recurso, ainda mesmo de n:
vista, das Sentenças proferidas em causas cujo valor conhc1 
tH\ alçada dos Juizes que as houverem proféTido. 

C .A PlTFLO VIII. 

Dos embargos. 

Art. 33. Niio se admittir:io eruhargos nlguns, antes d,
Sentença llual, de quaesquer despachos ou Sentenças int6!r
loculot ias, comprehcudidos os lançalllelltos e as decis()es 
sobre aggravos, quer proferidas pelas Relações, quer pelos 
Juizes de Direito. Exceptuào-se os em!Jaq~os que nas causas 
~ummarias servem de contestação da acçao. 

CAPITULO IX. 

Das al;adas. 

Art. 34. A alçada dos Juizes de Paz he de dczaseio; 
. mil réis em bens moveis e de raiz. 

A dos Juizes do Civel, dos .Municipaes e lle Ül'pbãos 
he de trinta c tlous mil réis nos Lens de raiz, e de se5-
~enta e quatro lllil réis nos moveis. 

A das Hclações he de ceuto e cincoenta mil réis ~m 
bens (le raiz, e de trezentos mil réis em bens moveis. 

Art. 35. Para se verificaa· a compelencia do Juizo a 
respeito das causas de J\luwtnçarin , isto he se o valor 
dell::ts cabe ou n<i.o na alçada dos Juizes de Paz , as Part~s 
que intentarem qualquer causa dc,·erào declarar logo na 
primeira petição o valot· da causa demandada, ·ou seja o 
1·eal , ou o de esti maçào, o qual a , Parte contraria po
Jerá contestat· para firmar-se a sobredita competencia. 
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;_C:&PlTULO i; 

!Ja lurisdicrlío d~,il do.r Jui::,c.r de Direito na.r CorrcipJc.r. 

Art. ~G. 0:' Juizes de Direito, na mesma occasião 
em que fizerem ns Corrciçí)es n iminaes, procetlerüo it re
Yisãu das contas dos tutores, curadores, tcstanJCnteiros, 
ad1ui11istradores jndiciaes, depositarias puLlicos e the:,ou
reiro do . .; orpb:tos c ausentes ; tuHHnúo as que u?io es
tiverem lomad<~s, na fúnna da Ord. do Liv. 1. 0 tit. G2, 
ou proverão sobre a sua tomada , exercitando a este res
peito totla a jua isdicçi"ío que competia aos Pro,·cclorcs de 
Comarcas a respeito dos orphúos, resíduos, capcllas, mi
sericordias, hospitae:; c :-~lbcrgarias, n:1 fórtlla da Ordcn::t
çáo citada, e dos Ahar:Ís de 13 de Janeiro de lGl:J, de 
2:3 de l\laio de 1775, e de 18 de Outubro de 180G, § 9. o 

CAPlTULO Xl. 

Dos emolumentos, salarios c custas jwliciac.r. 

,\rt. :17. As appellacões civeis c armravos coutinuar~o 
:1 ser prep:untlos COIII a importancia das assignaturas, hra
ç:q~cn3 c 111ai~ coutribuiçües estabele('idas pelas Leis em 
vignr, para serem nprc~entados ás Rehçl~t~ . ..;, recahillllo em 
prejuízo das Partes o rctanlamento que houver por falta 
deste prep<~ro. 

Art. 38. O Juiz <le Direito, seus Escriviics, c Ofli
ciaes de Justiça, no que pertence ao. civcl, perccberáo, 
pelos actos que praticarem , os emolumentos e slllarios mar
cados no Alvará de 10 de Outubro de 1754 para as Provín
cias de Minas Gemes, Goyaz, e l\Iato Grosso, perceben<lo O!! 

Juizes <le Direito Criminaes os emolumentos marcados para 
os Ouvidores e Pro\·cdores de Comarcas, c os do Civel os 
que cst;io desiflnados para os Juizes de Fúra. 

Art. :~\). Os Juizes l\Iunicipaes e de Orpltãos pcru!
bcriio c111 dobro os cmolumeuto!; marca<los 110 <lito Alvar<Í 
para os .Juizes de Orpbàos c de Fóra , uiio scudo porêm ex
tensivo este favor aos Escrivães e Officiacs de .T ustiça que 
perante clles servirell!. 

Art. 40. Os Juizes ele Direito, l\J nuicipaes c <le Or
pl1àos, seus Escrivães e Ofliciaes <lc Justiça, tem o direito 
de cobrar executivamente a importaucia dos ClllOlumentos e 
=oalarios que lhes forem devidos e contados, quer das Partes 
que requerem , ou a favor de quem se fizerem as diliGencia~ 



( 209 ) 

e praticarem os a c tos antes da Sentença, quer das qne fo-
rem condemnadas. . 

A;.t. 41. Nào poderão. receber quantia alguma adian
tada, nem a pretéxto de falta de pagamento poderão o~ 
E~crir:ics e mais Ofiiciaes de Justiça retardar o andamento 
dos Processos c a extrac:çào c entrega dos trasladog pre
c:iws para a instrucçáo dos recursos , ou quaesquet· outro" 
actos c dilir,cncia~, sob pena de se lhes fazer effectiva a 
responsabilidade pelo delicto do Art. 129 § 6. o do Codigo 
Criminal. 

Paulino José Soares de Sousa, do 1Ueu Conselho, 1\'ti
llistro e Secretario de Estado dos Negocias d.a Justiça,. 
assim o tenha entido, e faça executar. Palacio do Rio ele 
Janeiro em. quinze de 1\larço de mil oitocef!lOs e quarenta 
c do11s, vigesiu10 primeiro da 1udcpendencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\laGestade o Imperador. 

Paulino .fv.~·é S()arc.f de Snw·a. 
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COLLEGCÂÔ nAS LEIS DO IMPEl\TO DO BRASIL. 
~ 

1842. 

TOMO 5.• PARTE 2.a SECÇÃO 2 7. a 

DECRETO N. 0 144-de 16 de l\'Iarço de 1842. 

Mandando formar lzum Batalhão de Guardai, Nacionaes. 
das Ilhas do Governador, Paquetá , e adjacentes. 

Hei por hem, na conformidade do Artigo trinta 
e sete da Lei de dezoito de Agosto de mil oitocentos 
e trinla e hum, Dt·eret:Jr o ~eguinle. 

Artir,o Unico. Os Guardas Nacionaes das Ilhas do 
GovPrnador, Paquetá, e adjacentes, formarão hum 
Batalhão composto de quatro companhias, denominado 
nono Batalhão. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Nt>gocios da Justiça , 
o t('nha assim entendido, e faça ex.e('utar. Palacio do 
Rio de JaneiJ·o em dezaseis de Março de mil oitocentos e 
quarenta e dous, vigesimo primeiro da Independencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 
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COLLECÇÂO DAS LEIS DO 11\lPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 28.a 

DECRETO N. 0 145- de 18 de Março de 1842. 

Abolindo o Empreço de Ajudante do Cunlzador da 
Casa da .frioeda. 

Tendo a experiencia mostrado ser desneccssario o 
Emprego de Ajudante do Cunhador da Casa da J\ioe
da, crendo por Decreto de treze de l\Iarço Je mil oi
tocentos e trinta e quatro, como repre~entou o n•s
pectivo Pl'ove~or: Hei por bem Extinguir o sobredito 
Emprego. 

O Visconde d'.Abrantes , do Meu Conselho, Se
nador do lmperio, IHinistro e Scerelario de Estado dos 
Negocias da Fazenda, e Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional , o tenha assim entendido , e 
faça executar com os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em dezoito de 1\Iarco de mil oito
centos e quarenta e dous , vigesimo p~imeiro da ln
dependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visconde d' A brantes. 
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DECRETO N. 0 146- de 18 de Março,de 1842. 

Autorisa o Presidente da Província de S. Paulo para 
chamar ao serviço de . Corpos destacados trezentas 
praças da Guarda Nacional da mesma Provincia. 

Hei por bE>m , em virtude do Decreto numero du
zentos e vinte quatro de dezaseis de Outubro do anno pro
ximo passado, Decretar o seguinte. 

Artigo .1.° Fica autorisado o Presidende da Pro
vincia de S. Paulo, para chamar ao serviço de Cor
pos destacados, na fórma do Regulamento numero 
cento e seis de sete de Dezembro do anno passado até 
o numero de trezentas praças da Guarda Nacional 
da mesma Província, a fim de supprirem dentro delta 
a falta de força de primeira Linha. 

Artirro 2. ° Fica-lhe outrosim concedida, na parte 
applicavel, e em toda a sua amplitude, a mesma au
torisação que ao Presidente da Província de Pernam
buco conferio o Decreto numero cento e oito de no
ve de Dezembro de mil oitocentos e quarenta e hum, 
com a clausula conteúda no seu ultimo Artigo. 

Paul i no José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocias da Justi
ça, o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dezoito de Marco de mil oitocen
tos c quarenta e dous, vigesimo prim~iro da Independeo~ 
cia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'Iagestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 



( 21-4 ) 

COLLECÇÂO DAS LEIS DO 11\'IPERIO DO BRASIL. 

1842. 

,TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 29.a 

DECRETO N. 147- de 30 de Marco de 1812. ' . . 

Autorisando o Presid~nle da Provincia do Pará para 
chamar ao serviço de Corpus destacados seiscentos 
homens da Guarda Nacional da mesma P1·uvincia. 

Hei por hem, em virtutle do Drereto numero du
zentos e vinte e quatro de dt·zaseis de Outuhro do an
no passado, Decretar o seguinte. 

Artigo Unico, Fica coneedida no Presidl'llte da
Provincia do Pará a mesma aulorisação, que concedPo 
ao de Pernanbuco o Decreto num(•ro cento e oito de 
nove de Dezembro do anno pas~ado. 

Paulino José Soat'es de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Nt>gocios da J ust iç:.., 
o tenha assim entendido, e faça executar. I)alaeio do 
Rio de Janeiro em trinta de 1\Jarco de mil oitocentos e 
quarenta e dous, virresimo prim~iro da lndependeucia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmperad~r. 

Paulino José Soares de Sousa. 



c 215 ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO 11\IPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 30.a 

DECRETO N. 148 -Lle 5 de Abril de 1842. 

Aurorisa o ·Presidente da Provincia do Ceará para 
chanwr ao scrvi~·o de Corpos dcstacado.r; duzentas 
Praças da Guarda N acionai da 11wsnw Pro!'incia. 

IIPi pnr hem , em virtude do Dt'rreto numP-ro du
zentos e vinte c quatro de dczaseis de Outubro do 
anno pas'iado, Decretai' o sPguinte. 

Arti~~o 1.° Fica a•llor·isado o Pn~sidenle da Pro
vinria d() Ceará para chamar ao serviço de Corpos des
tacados duzenta~ Praças da Gu.trda Nacional da mes
ma Provincia, ·ás quaes dará a organisação conveni
ente. 

Artir,o 2.° Fira-lhe outrosim concPdida, na par
te applicavel, atlenta a difft•r ... nça do numero das Pra
ças, e Pm toda a su.a ampliturle, a mPsma autor·isação, 
que l'onfere ao Presidente da Provineia de Pernambu
co o Dt>crl'to nunwro cento e oito de nove de Dezem
bro do anno passado' com a clausula conteútla. no seu 
ultimo Artigo. 

Pauliuo José Soares de Sousa • do Meu Con
selho , Ministro e Secretario d' Estado dos Negocias da 
Justica, o tenha assim entendido , e faca executar. Pa
lacio · do Rio de Janeiro em cinco d~ Abril de mil 
oitocentos e quarenta e dois, vigesimo primeiro da In· 
pendencia e do lmperio. · 

Com a Rubrira de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 



( ~ t6 ) ' 

COLLECÇAO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃ.O 31. a 

DECRETO N.o 149-de 8 de Abril de 1842. 

Dando Regulamento para a arrecadação do imposto 
de Patente d'aguardente de consummo no 

lUunicipio da Córte. 

'Tendo ouvido o parecer da Secção de Fazenda do 
Meu Conselho d'Estado, Hei por bem que se execute 
o Regulamento, que com este baixa , assignado pelo 
Viseonde d'Abrantes ,, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Nf'gocios 
fia Fazenua, e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional. O mesmo Ministro o tenha assim 
entendido, e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em oito de A hril de 
mil oitocentos e quarenta e dous, vigesimo primeiro 
da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Masestade o Imperador. 

lrisconde d'Abrantes. 

Regulamento para a arrecadação do imposto de Pa· 
tente d'aguardente do consummo no Jtiunicipio 
da Côrte , em execução dos .1!1 rtigos 12 , 13, 14 
e 15 da Lei N. 0 243 de 30 de Novembro do anno 
passado. 

Art. 1. 0 No Municipio da Côrte, a àdministra
ção, e fiscalisação do imposto de 20 por cento no con
summo d'aguardente de producçi\o do paiz, estabele
cido pelo§ 13 do Art. 51-da IJei de 15 de Novembro 
de 1831, c substituido pelo do Palcntc, na fúrma d,, 
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Art. 1~ daLei de·30 de Novembro de 1841 N.0 243, 
passa no todo para a Recebedoria do mesmo Municipio. 

Art. 2. o Ninguem continuará a vender por miudo 
em engenho, deposito, &c., nem poderá abrir de novo, 
ou continuar a ter aberta ta ver na , casa , &c. , em que 
tambem se venda por miudo aguardente de producção 
de paiz sem tea· obtido huma Patente passada pela 
Recebedoria do ~lunicipio, debaixo da pena de pagar 
a multa de 50 a 100~ rs., alêm de incorrer. na de con
trabando, conforme o disposto no Art. 15, da rP.ferida 
Lei. Esta Patente será. extrahida de Livro de talão, e 
na conformidade do Modelo junto. 

Art. 3. 0 A dita Patente será tirada até o fim do mez 
de Junho de cada armo, pm· todos artuelles que nesse 
tempo já ti verem ca:~a aberta. Aquelles que passado o 
referido prazo, continuarem com casa aberta. ven
dendo aguardente sem haYerem tirado a referida Pa
tt-nte, incorrerão nas penas do Artigo antecedente. Da 
mesma fórma , aquelles que, passando o me1. de Junho, 
quizerem abrir de novo casas de vendagem de aguar
dente, são '{)brigados a tirar previamente a Patente, 
debaixo das mesmas penas. · 

Art. 4.. 0 O preço, ou valot· lla Patente será de
signado somente pelo numero de pipas cuja venda for. 
arbitrada no lançamento· a que annualm('nte se h a de 
proceder, para se pagar o que ('Orrr~pondcr aos, 20 pm· 
cento do preço corrente, nos termos dos Artir,os 11 e 18. 

Art. 5. 0 O lançamento deste imposto será feito 
nos mezes de Abril e Maio de cada anno, dentro dos 
limites da Cidade, pelos Lançadores da Recebedoria, 
assistidos dos Escrivães respectivos: e fóra dos limites 
della pelo Agente das rendas do Districto, assistido 
tamhem do respectivo Escrivão. 

§ Unico. Proceder-se-ha ao lançamento para a 
cobrança do imposto no corrente anno, logo que pu
blicado for este Regulamento, observando-se neste caso 
a disposição do Artigo 13 § 2.0 

Art. 6. 0 Serão comprehcndidos no lançamento 
annuo: 

l. 0 Todas as tavernas, botequins, lojas, armazens, 
e casas, qualquer que seja sua denominação, em que 
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se tender af,uardente pbr 'miado, ou qualquer porção 
abaixo de ptpa de 180 medidos • 

. 2. 0 Todas as fabrit·as e engenhos em que se vender 
do mesmo modo. 

3. 0 Todos os trapiches, e depositas em que se ''en
der por miudo para consumo á bordo das Embarca
cões. 
· Art. 7. 0 O lancamento constará do nomf' do con
tribuinte, denominação do t>ogf'nho, taverna, casa, &c., 
seu nunwro, rua ou paragem em que for situada, e 
lotação respectiva, isto he, da quantidade annua de 
pipas d'agnardente que possa vender por miudo o en
genho, taverna, casa, &c., computando-se cada pipa 
á razão de 180 medidas. 

Art. 8. 0 A lotação da quantidade annua de pipas 
destinada ao eonsumo de <·ada hum dos e~tabeleci
rnentos compreheudidos no Art. 6.~ será feita com atten
ção ás circunstancias que poJem influir para o maior 
ou nwnor consumo provavel do auno, tPndo-se em 
vista alêm das declaracões dos contribui11t(·s: 

1. o O~ Livros de f•~trada das aguardt-ntrs dos tres 
onnos antPriores, que deverão ser manifestados no al'to 
do lancamenlo. -
. 2. • ·A venda annual presúmivel fundada na media 
dos tres annos anteriores. 

3. o A capacidade, localidade, e credito commercial 
do ef\tabelecimento. 

Art. 9. 0 Se o numero de pipas que se vender no 
estabelecimento for tio pequeno que 20 por cento do 
pr~ço total dellas não prefação 30':/1) rs. , será este , 
nno obstante, o valor da Patente que deve pagar o 
referido estabelecimento, ·na conformidade do Art. 13 
da citada Lei. Da mesma fôrma, se o numero de pipas 
que se vender for tão grande que 20 por cento do preço 
total delta excedão de aoo;m rs., a Patente do esta· 
belecimento não excederá de mais deste valor. 

Art. 10. Todos os mais valores intermedios se
rão calculados, deduzindo-se 20 por cento clo preço 
da quantidade total de pipas em· que for lotado o es
tabelecimento. 

Art. 11. O préço d'aguardente de que se dr.n~ 
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tJeduzir o valor da Patente realisavel em cada Semes· 
tre 7 nos termos do Art. 18, será calculado na Rece
hedoria do Município pelo termo medio dos preços que 
tiver o referido genero no mercado, durante o Semestre 
anterior, e que forem verificados á vista das relações 
de que trata oArt. 21. 

Art. 12. Feito, o lançamento do engenho, casa , 
taverna, &c. , e inscripto no respectivo rol , será elle 
notificado ao contribuinte , que poderá no mesmo acto 
reclamar qualquer inexactidão attendivel que será recti
ficada convenientemente, se nisso for ac:conie o Lan
çador; e na falta deste accordo poderá o contribuinte 
reeorrer aos meios indicados no Art. 15. 

Art. 13. Encerrado o lancamento ordinario e re
gular, poder-s~-hão fazer as ~odificações e aúdita
mentos. que occorrerem, e forem justificados: 

1. 0 Quando se fechar alguma ta ver na , easa, &c. , 
ou deixar de haver vendagem na mór parte do Se
mestre, será modificado o lançamento reduzindo·se a 
quota respectiva a hum trimestre. 

2. 0 Quando no decurso do anno abrirem-se novas 
tavernas, casas, &c., será additado o lançamento or
dinario, e cada huma dellas obrigada á quota do im
posto correspondente, sem fracção, a tt·imestres intei
ros, eomprehendido o dia da abertura. 

Art. 14. Hc pcrmittido ao contribuinte reclamar 
contra a lotação annua que se tiver feito do seu enge
nho, taverna, casa, &c. , fazendo a reclama~~ão at~ 
o fim do mcz de Junho, pena de ser desattendido se 
a fizer depois desse tempo. Não terá porêm effeito 
suspensivo no caso de não ter sido decidida até a epoca 
do pagamento. 

Art. 15. Se o contribuinte se sentir lesado pela 
lotação feita, interporá a sua reclamação perante. o 
Administrador da Recebedoria em hum requerimento, 
justificando a verdadeira quantidade que poderá con
sumir annualmente no engenho' taverna' casa, &e. ' 
e precedendo informação por escripto do Lançador res
pectivo, decidirá o mesmo Administrador como for 
justo. E se ainda assim o a·eclamante se sentir preju
dieado no deferimento do Administra(lor, recorrerá- an 
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Tribunal do Thpsouro Publie~, ·que á v:.:.ta da aua 
allegaçãQ_, e dos documentos que produzir, o julgará 
definitivamenle. 

Art. 16. Nenhuma Patente poderá ser, transfe ... 
rida, nem st>rvir para os casos de que !ratão os §§ 
do Art. 13 ·sem quo precedão na Recebedoria do Mu
nicipio as verbas, e mais diligencias convenientes. 

Art. 17. Serão s,ujeitos á multa de 50 a l 00~ 
rs. , alêm das penas em que incorrerem pelo contra-
bando: • 

1. 0 Os quo não manifestarem verdadeiramente,, ou 
sonegarem a quantidade d'aguardente de consumo an
nuo provavel do engenho, taverna , casa, &c., para 
servir de base á lotaÇão respectiva com o fim de de
fraudar o imposto. 
· 2. 0 Os que venderem, oq introduzirem clandesti
namente aguardente nas tavernas, casas, &c. , sujeitas 
ao imposto, sem que tenhão sido devidamente lança
das, e estejão munido:'i das Patentes respectivas, ex
pedidas na fórma do Art. 3. 0 

Art. 18. O pagamento total da Patente será ve
rificado na Recebedoria do 1\'lunicipio á boca do cofre 
em Semestres adiantados nos mezes de Julho e Janeiro, 
e nos primeiros trinta dias de cada hum. Para se cal
cular a som ma que devem pagar os contribuintes, di
•idir-se-ha em duas partes o numero de pipas em que 
estiver lotado o estabelecimento por anno; e do preço 
de h uma das partes, calculada nos termos do Art. 13 
serão deduzidos 20 por cento. No acto do pagamento o 
contribuinte he obrigado a apresentar a Patente, e todas 
as que lhe forem éxigidas pelos Agentes e Autoridades 
fiscaes. 

Art. 19. Findo o prazo marcado no Artigo ante
cedente para o pagamento á boca do cofre, se proce
derá executivamente contra os devedores, que deixarem 
do satisfazer a quota respectiva, e alêm disso ser-lhes-ha 
cassada a Patente, ficando d'ahi em diante incurso nas 
penas estabelecidas nos Artigos 2. • e 3. 0 

Art. 20. A Camara Municipal; não concederá 
Alvarás de licença annual para a abertura de casas ' 
de molhados, sem que previamente lhe soja apresen-
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ta da a respectiva Patente , passada pela Recedcdoria 
do Municipio nos termos do Art. 2. 0 

Art. 21. Os donos, administradores, asentes, ou 
caixeiros de todos os trapiches , depositas e casas de 
consignação em que se recolher aguardente de prod~c
-çào do paiz, são obrigados a remetter á ReceLedoria 
do Municipio, rio principio de cada Semestre , -.h uma 
relação das aguardentes recebidas no Semestre anter.ior, 
cqm declaração não só da origem dellu e da 'quanti
dade que vendêrão para o consumo da Cidade e Mu
nicípio, como tambem dos nomes dos compradores, e 
lur,ares em que se tiver feito o consumo, e quando 
o não fação incorrerão nas mesmas penas e multas de 
<JUe trata o Art. 2. o 

Art. 22. Os proprietarios de engenhos, fabricas, 
ou casas de alambiques, situadas no Munici.pio, são do 
mesmo modo obrigados a remeller á Recebedoria huma 
relàção das aguardentes que fabricárão em cada Semestre 
anterior, com declaração do destino que ti verão, de
baixo das mesmas penas do Art. 2.• 

Art. 23. As multas serão applicadas metade para 
a Fazenda Naeional , e outra metade para os Agentes 
da Rccebcdoria, · ou qualquer do povo a cuja diligencia 
se verificar a importancia da mc5ma multa. . · 

Art. 24. Os processos c sistema de escripturação 
desta rE>nda publica guardará a mesma formalidade es
tabelecida para a contribuição da Decima urbana. 

Rio em 8 de Abril de 1842. 

f/iscondc d'A brantes. 

/ 
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LEI llE 30 DE NOVEl\llmO JJE 1811. 

nECEDEDOniA DO l\lUNICIPlO . 

.Á!\NO FINA!\CEJitO DE 1841 1812. 

O Sr. hr oLri-
p,ado a paGar na Rccelwdoria do l\Iuniri pio 
Pm Semes\rcs udiantatlos nos meus de J U· 

lho e Janeiro do dito anno, o Imposto de 
20 por 0 / 0 tl'ar,uardente do Paiz eonPs
pondcntc a .•.. pipas, em que foi lotado 
o <'OBsumo 1lasua taverua sita 11a rua de ..• 
N." ... 

E para poder ler abcrt.t a larcrna, e 
vcnd~r por mi udo ou i to gcut-ro, se pas~~ou 
a presente, que srrá av<"rlwda no aclo do 
paGíllnento uc rada Stmcstrc; e 110 caso 
de contravençáo inconerá nas penas c mu\. 
tas dE-cretadas na L('i, na fúrma do Rq:~u
lamcnto de 8 dC' Abril du lS,i:!. Hio ..• 
df' .•••.. de 1812. 

f --·-
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COLLEC<jÃO DAS LEIS DO 11\IPERIO DO BRASIL. 

1842. 

T0\10 5.n PARTE 2. a 

MU a~ ............... - .. ma~ ...... .. 

DECHETO N.o 150-de 9 de AlJril dr~ 1842. 

Dando Regulamento para a arrecadaçlio da Dizima 
da Chancellaria. 

• •• \ j ~ 

'·. 

I ' 

Tt>udo otn•ido o pan·e(T da St•rc_~ão Je Fazrnda do 
.Meu Conselho d'Estaclo, Hei por llem que SP execu· 
te o 1\er;ulamenlo, que ('Om e;;,te baixa, assip,nado ]Wio 
Visconde· d'Abrantes, do l\IPU Conselho, St>nador do .. 
I rn pPrio, Ministro e Seeretario d'Estado dos Nt-gocios' 
da Fa1.PtHia , e Presidente do Tribunal Jo Thesouro 
Pu!,Jico Nacional. O mesmo :Ministro assim o tenha en
lf'Bdido, e faça cxrcutat· (~om os despachos nPcessarios. 
Palacio do Rio de JanPiro E.>m nove de Abril de mil 
oitort·utos e quarenta e dous, Yigesimo primeiro da ln
dep('IJdcncia e do lmperio. 'I 

Com a Ruln·ica de Sna Magestade o Imperador. 

Visconde d'Aúrantcs. 

Regulamento para a arrecadação da Dizima da Clwn·Ú)~..._..,._t:; 
cellaria ~ em conformidade com o Artigo 17 da ~-' 

1 Lei N.0 243 de 30 de Novembro de 1841. fi6"r""~ )~ 
" ' ~~~__,~\ J 

_Ar.t. l o -~ impost? dos 2 por 0
/ 0 por ~1ne foi~ ~- ·~ .. J 

sub~tttUJda a D1z1ma d.a C!JancPIIana por dtspostç<io do ~ '· ~~ •. , .. ;j 
Art150 9 § 2. 0 da Let de 31 de Outubro de 1835, e •. • .l · 
Artigo 14 § 21 da de 2'2 de Outubro de 183G, será co· . · .... n 1 ~ 
lH·ado pela fôrma seguinte. -, ·"!~ · 

Art. 2." Ser<lo paaos pela Pari~, que tiver in-~.~-J' 
tercsse no adi<mtaménto d;1 causa, na mesma orcnsiiio~~.,.(.,_ l{#: 
c na mesma Hrparti~ào Fisenl, em _que se pagar c/~~~tll44..; 

~~'\..-.Ao.-.--~ .. ~ ~~.-u .!!.. ... ~·~z:t~~~-.,4._,,: 
~·~---?..a-~~ _..,.~~~~~..,~~-!::.:...:..)\ 
-·~--.J!f?""i"~fo1'~ -/~...:--~~ .... ~-e-~ .............. l ' 
"..t ... 6~~_;;.?· / ,... ~~...,~~~-o o . ... .. . . ' 

- ~ 4 • • -., lf.lf> ... - A ~ I - 1( ' 

i 



I • / 

,.,~ -..AJ-._.. #)....&.., .. ~.7~-"'-4' ~ ( 224 y 1"3-2.. ..._ ~, /:r~./.------'· .. L. 

~.,.td'~~Se\lo dos autos, antes da conclusão pata a Sentença 
~.lf'~q .7 'A.definitiva : 
.,~ ..... -~ 1. • ~ Quando a Sentença, que se houver de proferir, 
·,....L -tilti'--.;.L.for sobre o objecto principal da causa onlinaria, sum
'V~ '?. ~;;."" maria, ou executiva, depois da sua regular discussão. 
-.•/.,"' ~~ 2.0 Quando a Sentença ti,·er de julgar a materia 
.... __ -....../'-~de qualquer excepção peremploria. 
ê.~ ~~-.. 3. 0 Quando aSentença se houver de proferir sobre 
~- ooC..( embargos de terceiro, ou artigos de preferencia. 
~'!. •. , • .._. ~ -4.0 Quando pela Sentença se houver de julgar ui
~ h .-L..... guma desistencia, transacçào, ou amiGavel compo§içiio, 

· --......._ ....... Jor que se ponha fim á causa. 
~~ ... _7 Art. 3. 0 O valor das cousns demandadas será sem-
~4;.__.,:,/<..d~re regulado pelo pedido dos Aut01:es, que .fieiio obri-
.... _ ..;...,; ~~dos a declarai-o expres.samente, d ora em dtante., l~go 
;,.4 .._. .....-L-./._11ue propuzerem em Juuo qualquer acção, ordmana, 
--...;v-~.....,.PU summaria, seja qua\ for o seu ohjcC'to. f%~ ... -~/"./ .. • 
#../~..,._.,/,.t.,•.~ Art. 4. 0 O valor das cousas demandadas em cau~..,.,. 
6 · sas, que, ainda não tiverem sido definitivamente julga-;"n.. .. / 
•. oóo...~~.x .... das, sera lambem dee\arado pelos .Autores, no caso de.,~-*' 
-Dpt!.o.. ~f'~~ ..... o não ter sido nos Libellos, ou petições, porque hou...,..,. __ 
~.~ ...... verem eomeçado as acções actualmente pendentes cm4~.-i 

· .. ~I;•.<A4)uizo' e a esta declaração serão obrigados pelos res"d ~ 
-.e. ;f f pecti vos Juizes , que para o fazerem lhes assir,narão ~ 

': .,..,. .... ~---prazos razoaveis; ficando incumbido aos Escri,·ues não--< /: 
Do-'/<"' ........ ~~..... • {'. • • 

""r_7 ,p_rosegmrem nos H~1tos, que esh verrm nc:-:tas ('H'euns-
: ;.;.....~ ~~tãnNas , sem se efft!Ctuar a declaração ; sob pena do 
~-. .. -....t.tesponsabilidadc aos Juizes o E';erinies, quo assim o 

· -<~ ~ .. ~4 i'\ à o pratiearem. 
A-12..1"'7 z;.'-lc. '· Art. 5. 0 O valor das co usas demandadas, que não 

:, , tiver sido declarado nos processos ora pendentes, c so
' ~·~-nfe que já se tenha proferido Sentença definiti,·a em 
~ ... ~ ~H·imcira lnstancia, tenha ou n<i:o pas:;adn pch Chaa-
1 ..... ,..: &.J.·eJiaria da publi('a~~ão deste HPGulamento em diartt~', 
J.,J..a... ••-nesta Corte, c oito dias dcpoi~• da publicac:l.ll •'l~l to-

l
~~da:i a5 Cid;ulc:>, e Vi \las tlo lmperio. ~Prú reguLdo , 
-L--.. -ou 1wla mosmn Snntcnça, se ne!la holl"'<'l' eondcmua.
l~a:-~ fl ~~ão de quanti~ c·~rta; ou por arbitramento de leHva-
1"'~Ã/I-4Üos, da maneira que se procede na lnu ·:;;r~i') p:Fa as 
:; i'~};e~l:.J.';õ~·~j nt~ ;~·.'~:,r.~" F'-". :)"~·or•1.0, • ~ : '::•: "~- ~1_,, 

i::~:;-:"!:7...;;;,~ .. "·""-·;i;"~~.~ -·a-~-. A4..,..._-'.~ .c~ L-..-~--
~--~"'-. 7-- P.- . .e-. ,.~~ ~-4.~...:..~.-..----. ~ =-
·-~/.,~.~~il'~/~~,a, '/ ' 
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Art. 6. 0 Esta diligencia será feita no Juizo de 

primeira lnstancia , se ainda nelle estiver o feito ; e 
quando já ésteja na segunda Instancia, serão os auto~ 
para esse fim remettidos ao Juiz que próferiu a Sen
ten~·a, se fo1· do mesmo lur,ar da Relação; e no caso 
de nào ser, a Relação cncarrcr,rtrá a diligencia a qual
quer Juiz de primeira lnslanc·ia llo luGar, suspendendo 
o andamento. 

Art. 7.0 Em qualquer dos casos, se as Partes 
mm.trarem que já tem pago na Chancella~ia o imposto 
correspondente ao valor das co usas demamfadas, se não 
procederá ás referidas diligencias. · 

Art. 8. o Quanclo o valor das cousas demandadas 
for r<'r,ulado por arbitramento de louvados com que as 
Partl~s Rfl contentem; on por acconlo e aprazimento del
las; niio poderão,. quando forem ,·encedm·as, haver dos 
venci1lns mais que esse valor arbitrado, ou accordado; 
devenclo porêm haver somente a 'luantia ou valor, que 
lhe fot· julgado, no caso de ser menos. .G!ll• 

Art. 9. 0 N<io se paga imposto uas Sentenças : cP~ C·~ 
o D J . E I . . ~..-~ .. ~ '~ 1. os utzes j cc esrastacos. ~ / ~ _ 

o o D J · (, • · ~-~ -e_,c•-. -'-. os u1zes .ramanaes. · f" 

3. 0 Dos J~o~izes ConservadOl·es. C#- "L~ ..... -· 

4. 0 Dos de Preceito. ~~~ ~~ 
A S- . . I -"' .-< e-....._.. v~· art. 10. ao Isentos (o p:tGamcnto: ~ ~ / 

1. o Os Procuradores da Curou, Soberania, e Faz.onE · ~?;:-ef 
da Nacional.&.:d;l•:::, ..__.._. ~L..;:_ -..k...., ~---~~ i'.r:.--e~. t: 

2. 0 Os Promotores dos RcsidGo~~;,~ /l4' ~ • ~.q .tiL../~· 
3. 0 Os Orphãos. ~~ h~J.c/ 
4. 0 Asviuvas e pessoas miseraveis. ~~.._~ 

Art. 11. A importancia dos 2 por 0 /o que pag'!:t'~A..a 
rem as Partes, quando forem vencedoras, será acc~~ 
mulado ao principal e custas que tiverem vencido, par~ ,_ 
por tudo serem executadas as Partes vencidas. ,• ~' 

Art. 12. Quando a demanda tiver sido tratada ....., 
com alguma das pessoas privilegiad<ts, de que trata ~~ 
Artigo 10, como Autores ou Réos, na occasiào do pa~ .... ~ 
gamento do Sello_ dos autos, so~ente. se averbará n~~~-; 
processo , que nao se paga entao o tmposto , a que __.......,... 
será depois obrignda a Parte não privilegiada, se ven-
·cilh for._-=--~ /.'::1 - ,_ "''""-

..,.,....~~~- .. ~ .. ·?--;--..c.+--~--~ 
... ~,-~.~·~/fr~?'~.-a/,4~~/: 

, ~1fv~~-.. - ..__; t/I2..IIJ ae.· ..... ;,__..,;C~ ~~Jh ..... ~ ... 
L/~;-a. :_-:.__~ 4 --~-~-~ ___._..- ~~fo-..-~--=- L-



.--- . - // . . V22ü ) o, - . ~ - >' . ~ J' 
·._~4 ~-c---- ~-<-f~ \ f. ""<~~~~,~r~ 

"4 éJ.-. c..t:'~___z-h..-4 c:.....~ ,-e-..--~~...,_
,---z;::- Art. 13. Proferida a Sentença contra !"Parte nii6 
~ ~vilegiada ~ não poderá esta seguir recurso algum , 
~-- ~~......Jlem della tomará ronhecimento, sem que tenha sa-
...,._... &.... A_a..-!isfeito o imposto, cuja importancia lhe· será restitui-
', z::;:::-. da no. caso de melhoramento. 
• Hao em 9 de Aba·il de 1842 . 

•• • 

'• .. ' \ ... •.. . 
. ). . 
... ~ 

... ... ' 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMERIO DO 'lli\ASIL. 

1842. 

PAnTE 2.a SECÇAÓ 33.a 

DECRETO N. 0 151- de 11 de Abril de 1842. 

Dando Regulamento para a arrecadaçã~· da Taxa, e 
1lfeia Siza dos escravos. 

Tendo onvido o parecer da Secção de Fazenda do 
l\leu Conselho de Estarlo, llei por IH?m que se execute 
o UPgulamenlo, flUe com esle baixa, assignado pelo 
Visconde d' A brantcs, do l\1eu Conselho, Senador do 
lm per i o, 1\'Iinistro e ~ecretario do Estado dos Nego
cios da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional. O mesmo Ministro o tenha assim en
tendido, e faça executar com os despachos necessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em onze de Abril de 
mil oitocentos c f]Uarenta e dous, vigesimo primeiro da 
Indcpendencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde d' Abra1ztcs. 

Resul«mento para a arrecadaçã(} da Taxa, e ltleia Siza 
dos escravos, em observancia do Art. 17 dq, Lei 

n. 243 de 30 de Novmnbro de 1841. 

CAPITULO I. 

Da JJ'latricula dos escravos. 

Art. 1. 0 Proceder-se-ha a h uma 1.\'Iatricula geral 
de todos os escravos re5idenles nas Cidades e Villas do 
lmperio, sujeitos á Taxa annual de 1 ~000 réis, esta
belecida pelo Art. 9. 0 § 5. 0 da Lei de 31 ele Outu
bro de 1835. 
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§ Unico. No 1\lunicipio da Côrlc a Matr·icula será • 
dividida em duas partes distinctas, comprehendendo 
huma os escravos residentes df'ntro dos limites da Ci
dade, sujeitos por isso á Taxa, e outra os escravos re
sidentes nas Freguezias de fóra da CiJaJe, não sujeitos 
á dita Taxa. 

Art. 2. 0 A estê alistamento, ou matrirtlla, se dará 
principio na Côrte e nas .mais Cidades c Villas vinte 
dias depois de haver sido nellas publieado este Hegu-
lamento. · 

Art. 3. 0 O alistamento, ou matricula, será feito 
pelas Recebedor ias e Mesas de Rendas, onde as h ou ~e r, 
ou pelas Collectorias, em livros proprios; seguindo-se 
a ordem numerica das caias, e tlesigunudo-sc os no
mes das ruas e bairros. O dia marrauo pa1·a o alista
mento de cada rua ou bairro será annunciado com a 
anticipação de 8 até 15 dias. 

Art. 4. 0 Na Côrte, dentro dos limites da Cidade, 
e nas Províncias, em todas as Cidades e Vil las, os es
cravos sujeitos á Taxa serão dados it matricula dentro 
tlo prazo de 30 dias, contados do que for annunciado, 
não só pelos respectivos senhores e proprietarios, mas 
tambem por artuelles que, sendo moradores nas mes
mas Cidades e V illas, os tiverem de pessoa de f(,ra 
ddlas empregados no seu serviço ordinario' por alu
guel, emprestimo, us;ofructo ou algum outro titulo. 

Art. 5. 0 Todos os senhores c outros mencionados 
no Art. antecf'denle, deverão apresentar h uma relação 
assignada por clles dos eseravos que lhes pertence
rem, ou tiverem t~lll sua administração e S('rriço, ou 
declaração dos nomes' sexos, côr' idade sabida, ou 
presumida, naturalidade e omcio dos mesmos escravos. 

§ U nico. 1 r,uacs relações senlo apresentadas pelos 
possuidores de es~ravos resid('nles fóra dos limites da. 
Cidade do Rio de Janeiro no Município tla Côrte, no 
prazo de 60 dias, contados daquelle t>m que começar 
a matricula. Os encarregados do lançamento e eobran· 
ça, conservarão e:; tas re~ações por espaço de hum anno 
para dissolver quaesc1uer duvidas, que dentro delles se 
suscitem. 

Art. 6. 0 No neto da prit;neira matricula a nÍnflUCm 
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• se exigirá o titulo por que pos~ue o escravo; findo 
porém o tempo della, nenhum escrav~, alêm dos já 
mc,ttriculados, o será de novo sem que o dono apre5en· 
te o titulo por que o pos~uc. d 

Art. 7. 0 A matricula dos· escra \'OS sujeitos á Taxa 
srr:l. rPnovada de 3 em 3 nnnos, a contar do que cor
re, no mez de Julho, em todas as Cidades e Villas do 
lmrwrio; e de 5 em 5 armos o será no mesmo mez 
de Julho a matricula dos ('S('ra,·os rrsidentes nas Fre
guczins de fóra da Cidade do Rio de Janeiro, no lVlu
nicipio da Côrte: 

Art. 8. o Dar-se-ha aos donos, e outros de que tra
ta o t\rt. 4. 0 , hum certificado resumido de cada ma
tricu Lt dos rrspccti \·os escravos, declarando 09 nomes, 
sexo, cô1· c onieio destes, c o numero da mesma ,ma
tricula, e da paGina do livro onde estiver lançada. 

Art. 9. 0 No ultimo mez do 1. 0
, 2. 11

, 3. 0 e 4. 0 armo 
do triennio, ou quinquennio que deve durar a matri
cula , os donos e administradores dos escravos farão 
declarnçües assir,nadas e justificadas, assim dos. que 
adquirirem de mais por nascimento, ou outro meio,' 
como dos que dt-ixarem dç possuir por alforria, alie. 
nação ou morte. Certidões de baptismo ou obito, e os 
escriptos de liberdade,' compra, venda, doação, &c., 
devem se1· apresentados como documentos justificativos 
de tacs tleelarações, qnc S<'l'<lo averbadas no livro da 
matricula, e no certificado, de que trata o Art. pre-
cedente. . 

Art. 10. No conformidade das sobreditas declara
ções, por-se-hão na matricula as notas necessarias para 
serem attendidas no lançamento da Taxa .do anno fu ... 
turo, e se darem ás partes os certificados que reque
rerem a bPm do seu direito. 

Art t 1 Os escravos, que hum a vez forem matri~ 
cu lados, não ficarão isentos do pagamento da Taxa de 
1~000 réis estabelecida pelo § 5. 0 do Art. g,o da Lei 
de 31 de Outubro de 1835, sendo sujeitos a ella, c 
nem serão riscados da matricula senão no caso de li
herdade, morte, ou venda para fóra da Cidade ou 
Villa, ou elo 1\'Iunicipio. 

Art. t 2. Os escravos qu~ entrarem por mar ou por 
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Alvará do 3 de Junho de 1809 § 2.', será arrecadado 
deduzindo-se 5 por cento do valor de qualquer escra
vo que for vendido, adjudicado ou arrematado, dado 
ou cedido em solucão de divida. : 

§ Uuico. Hc iser;lo deste imposto a alforria de qual
quer escl'avo, sPja onerosa ou gratuita. 

Art. 16. A arrecadaç<io Ja Meia Siza será feita pela 
Recebedor ia do Município, passando-se ao compràdor 1 

ou a quem por outro titulo ti ver de possuir o escra
vo,. hum' conhecimento numerado, contendo a pagina 
do livro da receita, o nome e morada do compra
dor ou do novo possuiJor; nome, sexo, cÔr, offieio e 
naturalidade do dito escravo; importancia do imposto 
pago, e em que especie; e o dia, mez e anno do pa
gamento. E no verso do escripto da venda ou titulo 
de adjudicação, arremat<:~ção ou cntrrga em solução de 
di vida, o EscriptQrario que expedir o conhecimento • 
notará a data do mesmo pagamento. 

Art. -17. A importancia da Meia Siza será raga 
dentro de trinta dias contados da data do escripto o\l 
titulo por que se tiver adquirido o escravo, debaixo da 
pena do dobro da referida imporlancia. 

Art. 18. Se o preço da ~enda do escravo parecer 
diminuto, e por isso lesivo· da Meia Siza, a Recebe
daria exigirá do comprador que npresente o mesmo 
escra\'o, e o fará avaliar por hum luu,·ado seu, e ou
tro a contento do mesmo comprador, os quaes deter
minar<lo o dito preço.•E quando não concordem, será 
nomeado, a apraziment<f de ambas as partes, hum ter
ceiro louvado, que será obrigado a conformai·.se com 
hum dos laudos. E quando se verifique a lesão, o 
comprador, alêm da Meia Siza, pagará a multa de 
50~000. 

CAPITULO I V. 

Disposições geraes , c penaes. 

Art. 19. O contracto de compra e venda de es
cravos será celebrado por escriptura publica, ou escri
pto particular nssignudo pelos contrahentrs c duas tes-



( 232 ) 

temunhns, nnrb:uulo-se aquella ou este, na Côrte , 
na Recebedoria do Municipia, e nas mais Cidades e 
Villas, nas Estações por onde se arrecadar a Taxa nn
nual dos escra YOS, em li no proprio para isso desti
nado, e dentro do prazo de 30 dias, contao os da data 
do contracto. 

Art. 20. As escripturas c cscriptos, de fJUC trata o 
Art. antecedente, não serão a verLa(!os JWlos O!lieia('s 
encarn•gados dessa dilit)('UCÍa sem uespacho do Chef'e 
da Repartição, o qnal o não dani sem que se mostre 
estar' paGa a ]\feia Siza, e a Taxa annual dos escravos, 
aquella no M unieipio da Côrtc, e esta em todas as 
Cidades e, Vi lias. Os fJUC o l'Onlrario praticarem, al(\m 
da pena de responsabilidade em que incorrerem, serão 
multados de 30~000 rs. até 100~000. 

Art. 21. Concluida a matricula, nrio se dará nas 
Estações respectivas do t\Junicipio couhccilllenlo de Meia 
Siza, sem que o requerente mostre que o escnno que 
se quer vende•· está matriculado, c nada devl! da Taxa 
annual. Da mesma fórma não será admitlida em Juizo 
acção alGuma, que ver:H~ sobre t'srravo=' sujeitos aô pa
gamento da Taxa annual e á Meia Siza, sem que se 
mostre que o mesmo escra ,.o está matriculado', e pnrra 
a respectiva Meia Siza. 

Art. 22. IGualmente depois de coneluida a ma
tricula, nenhum escravo sujeito ao píl(jílRlenlo da Taxa 
annual e á Meia Siza poderá ser solto das prisões pu
blicas sem que ao Juiz compülente seja presPute a cer
tidão da matricula, c conhecimento de recibo da Es
tação respectiva, por onde conste o paaamenlo da dita 
Taxa e Meia Siza. 

Art. 23. Passada a epoca da primeira matricula, 
os donos dos escravos,. que os não tiverem matricula
do, ou deixarem de fazer as declarações especificadas 
no Art. 9. o, serão multados. de 10~000 a 3o;j'booo rs. 
por cada hum : os que no 1\Iunicipío da Cõrte não 
tiverem pago a 1\Ieia Siza daqnellcs f]UC ti,·erem adqui
rido, incorrerão na pena do§ 9. 0 do Alvará de 3 de 
Junho de 1809. 

Art. 24. Quando a falta da matricula dos escra
vos rl'sidentrs na:; Cidades ou Villas pí1ra o paGamento 
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tla Taxa não for tlos proprictarios, mas das pessoas 
que os tiverem debaixo da sua administração, ou'a seu 
serviço, na fórrna do Art. 4. 0

, serão estas multadas 
na quantia ue 30~000 por cada escravo que deixarem 
ele dar á matricula. 

Art. 25. Na mesma prna de 30~000 por cada 
escravo incorrerão os donos quando se verificar serem 
falsas as relações que derem para a matricula, no3 tel"· 
mos do Art. 4. 0 , e as declarações que fizerem segun
do o disposto no Art. 5. o 

Art. 26.t A efl'eclividade destas penas será promo
vida pelos Collectores e Fiscaes da Fazenda Nacional 
perante os Juizes I\Junicipaes, seguindo-se as formul:u 
e termos do Proresso do contrabando. 

Art. 27. LoGo flUe passar a epoca da primeira 
matricula, neuhum escravo poderá sahir para fóra da 
·Província sem passuporle passado pela Policia, pena 
de ser apprehendido como roubado, e quem o con
duzir preso e recolhido ás prisões publicas, donde 
não sahirá sem que tenha justificado a posse delle e 
par,o h uma multa de 5o;:z,ooo, da qual metade per
tencerá ao apprehensor, Íla vendo-o. E a Policia não 
durá passaporte sem que a pessoa que despachar o es
cravo mostre, t·om certidão da matricula , que llm 
pertence (ou que está matriculado ) e que nada deve; 
salvas porém as excepções dos§§ 1. 0 e 2. 0 do Art. 12. 

Art. 28. Os Encarregados da Policia do porto, e 
os Administrado1·es de B<trreiras ou Regislos, á entrada 
do Munieipio da Córte, não deixarão sahir escravo al
gum sujeitos á disposição do Art. precedente, sem que 
esteja contemplado no Passaporte do respectivo dono. 

Art. 29. Os donos de casas àe leilão e consigna. 
ção para vendas de escravos fi cão responsaveis pelo pa
gamento da Meia Siza dos escravos que venderem, e 
não poderão continuar a ter abertas as mesmas casas, 
ou a exercer a sua industria, sem que prestem fiança 
idonea a contento da Recebedor ia do Municipio; nem 
a Repartição da Policia lhes dará licença para o exer· 
cicio da mesma industria, sem que apresentem cer
tidão de haverem prestado a dita fiança. E os que pra
ticarem o contrario pagarão a multa de 100~000, que 
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será cobrada executivalnehtê' · 'fJlllos Agentes da mesma 
Recebedor ia. , 

Art. 30. O Administrador da fierebedoria no Mu· 
nicipio da Córle, e os Inspectores das 'l'hesourarias 
nas Provincias, mandarão apromptar os livros de ma
tricula e lançamPnto, que serão por clles; ou por com
missão sua, numerados, rubricados e encerrados. 

Rio em 11 de Abril de 1842. 

lrisconde d' A brantes . 

• 
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' 
COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEI\10 -no BR~Sib. 

1842. 

TOllO á.• P4. flTB. 2. a 

DECRETO N. 0 152- ele 16 de Abril de 1842. 

D11ndo Regulamento para a ai'recaiftJção dt~, 
Decima urbana. 

Tendo ou,·ido o parecer da Secção de Fazenda do· 
1\'Ieu Conselho de Estado, Hei por bem que ee execute o 
ReguLun{'nlo que com este baixa, assignndo pel9 V h-

. conde d' Abrantes, do l\leü Conselho, Senador dp Im
perio, Ministro e Secretario de Esrado dos Negocios da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do The~ouro Puhli .. 
co Nacional. O mesmo Ministro .o tenha "assim enten.;. 
di do, e faça ex~utar com os despachos n-~~~~~rio~; • 
- Palacio do Rio de Janeiro em de&aseis d~ !hril de 
mil oitocentos e quarenta e dous, vit~esimo triuaeiro 
da lndrpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Yi1conde d' Abrarzte1. 

Regulumsnto para a arrecadação · da Decima urbana. 

CAPITULO I. 

Da demarcação e predios JUjeitos á DetJima . 

Art. 1. • A demarracão dos limites da Cidade • 
a designação dos luga~es notaveis, cujos predios GcãQ 
sujeitos á imposição da Decima urbana-, serão fisadat , 
de quatro em quatro annos, a contar de Junho do cor
rente, pela Camara Municipal. 

Art. 2. 0 São predios urbanos todos os situados 
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dentro dos limites da Cidade, ou de luBat·e.s nota Yeis, 
comprehendidos na demarcaçtio, que possão servit· de h<!~ 
hitação, uso e recreio, como casas, chacaras ou f]UÍu
tas, cocheiras, ravallariças, senzalas, barraca~, tt·lhci-

. ros, trapiches, nrmazens, lojas·, theatros, estala~~ens, f..t
hricas' e quaesrpH'I' outros edificius' st·ja qua I ror n 
denumma~·ão e fórma que tenhào, e a matNia em
pr(~gada na sua <·onstruc<;ao, e cobertura, eom tanto ']ti« 
sejiio immoreis, ou não possiío ser transferidos d,: hum 
para outro lu{jar sem se destruirem. 

Art. 3. 0 Nào silo sujr~itos á imposi~·ão da Dt·cimll 
urbana: 1.", o.>Pabcios, f!UÍntas c quae:;qun p:ed1os re
servados para habitaçtlo e recreio de Sua ?dac;<::>lítde o 
Imperador, e Sua AuGusta Família; 2°, os ediíi<'ios de 
propriedade Nacional, qualquer que st>ja a sua deno
minação; 3. 0

, os predios pertenccutes ás Sautao; Casa-; du 
.Misericordia, aos [-lospitaes de Caridade, e ao Hecol h i
mcnto dos Orph<ios c Expostos ; · 1. o, os Tem pios ou as 
IGrejas, Cathelh':ll c .Matrizes, e as Capdlas c CuuHn
to5 das OrdcHs Heligiosa0; 5. o, o Paço Episcopal, e o da 
l\1unicipalidadc; c 6. 0

, os matadouros publicas. 
Art. 4. 0 A numera~·iío dos predios, e designação 

das praças , ruas c lra v essas Ja Cidade perleneem ;\ Ca
mara Municipal, cin:~indo-se ao serruintc: 

§ 1. o Todas as c:1sas de cada rua scr;io numeradas 
ele huma a outra l'Xtrcmidade por dua;; sPrics de nu
meros, sendo a dos pa!'cs seguidamente posta ao lado 
direito, e a dos imparPs ao CSfjii\~Jdo do caminhank, 
que partit· do com('ço Ja mesma rua, isto he, da exlro
midade mais proxima do Paço lmpNial da Cidade. 

§ 2. 0 Os nomes das praças, ruas e tra,·e~~as, e 
os numer·os das casas, scr·<io brancos em fundo preto. 
Cada predio lí·rá hum numPro, quP ·niio po·~crá st•r al
terado a at bit rio do propri<'tarin, 

§ 3. 0 O nurneru que se inutili~ar Jc\·c·rá !'f'r renó
vadp á cu:;ta da Camar·a l.\lunicipal, a rcqueriw·t1to d:) 
proprietario do preuio, o~u á ctbla d1d !(•, quando !'iio 
1·equeira. 

§ 4.Q O preJio que fot· reeon~truido, ou substitui
do por outro, const~nará o numero qu'-' danlc:l tinha. 
Af]uellf', porêm, que se con~tr\lir d•· tFl\'G f'm nleum 
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intervílllo, lerá o numero do preuio úu, lado direito, 
• mais huma letra do alphabeto Romano, até que se 
prot·eda á nova numt.'l'açào geral. 

S 5. • Os nomes das novas ruas, travessas, praças, 
&1~. , serão~ designados pela Camara i\hmicipal, com 
il ppro \'ação do Governo. 

CAPITULO li. 

Do lançamento annual. 

,\ r.l. ;,. • O distrido da Ciuade para o lança mente 
da l>l'l'Íma se di,·idini em tres sel'çóes com a possi
vrl ir,naldade ~ sendo a 1 .a a do Centro, n 2.~~. n do 
NortP, e a :La a do Sul. 

Art. G. o O lançamento da Der.: i ma dos preJios ur~ 
h:mos sná feito por ordem do Administratlor da Rc
cebt·doria, prereuentlo annuncios nas folhas publicas, 
diricido pdo Lançador da respecti\'a S{!cção, escripto 
por hum Escripturario da Recebedor ia, que servirá de Es
frivão, c revisto pelo Escrivlio da mesma Recehedoria. 
Conwçará no principio de Julho de cada anno, e' aca
bará no mais curto espaço de tempo que possivel ·for. 

Art. 7. 0 He da attribuição do t\dmini.strador da Re
cehedori:t inspeceionar e fisca\isar o processo do lan
camento, co1 ri1;indo· o, e mnmlamlo reformar o que não 
for f('ito conforme as disposições deste Regulamento. 

Art. 8.° Compete ao Escrivão da ReceheJoria: 
~ 1. 0 Examinar os róes do arruamento organisado 

pelos Esnipturarios f(llC servirem de Escrivaes do lan
çamento, e corrigir os defeitos que ti verem, debaixo 
da inspecção do Administrador. 

§ 2. 0 llcferenda_r o encerramento do livro· da ins
cripç~io da Dccimu, junlamrnlc com o Escripturnrio 
que copiar os sobreditos rócs, com a data do dia em 
que se tive1' conduido o lançamento. • 

. Art. 9. o Lle da ohrigaçào do Escrivão tio lança_mento: 
§ 1. 0 Aeompauhar o respectivo Lançador, P. assis

tir ao exame P rc\'isão dos recibo;; e arretldamentos, ar
bitramentos e mais diligrncins qnc forem precisas, re
duz.indo a ('~('f' i pio todoc; os a elos de omcio' de que 
da r;\ f(:. 
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' S !.• otgaa;sar OI·~ dG·arrtramento da Cidad•, 
ou·· deJt•rip"b do! p:~W;iW uthatlo!l, eom s drclarnçãD 
do~ nómes das ruas, · traTé!lsa~; praças, &c ; nu meu
ção das <'asas, com declaração dos andares, e lojas que 
th·er, debaixo dessa mesma numeração; estad() em que 
se acharem, se em ruína ou em obra, se deshabitn
das ou occupadas pelos proprietarios, ou alugadas; ca
pacidade e rendimrnfo aílmual deltas; nomPs dos pro
prietar·ios e dos inquilinos, e todas as mais eircums
tancias essenciaes para a feitura do lançamento. Os róc~ 
serão cscriptUt·ados pela orJem llUm!'l ica ~ e, depois d~ 
conferidos, assi{)nados no fim da deseripçào de cada 
rua pelo Escrivão e Lançador. 

S 3." Entregar, no principio de l'aua semana, 8() 

Escrivão da ReceLedoria o processo do lançamento ri" 
a-nterior, o qual, achando- o •egal, porá neHe o seu 
-visto-·, c o devolverá logo ao Esrripturario incum
bido do \ivro da inscripçfio tia Derima. 

S 4. • Coordenar, findo ó processo do lançamento,. 
a estatisticn dos )Jr<·dios urbanos da respc:>rtha secção, 
conforme o motlelo estabelecido. 

Art. 10. He da altrihuicão tio Lancador: 
§ 1 o Examina•· e \'eriflt•ar o pu·~·~ 'los predio~ 

constautes dos reciLos ou arrendanwntos, não atleuden
clo nos que parecerem visivelmente dolows ou I e si \'OS 

á Dt'cima, ou couliverem algum v1cio, ou por qual
quer outra circumstancia sejào daramrnle suspeitos de 
fraude, c fixando nestes casos o preço fH'O\'avl'l do alu
guel qnc poderião render em relação á ca paeidadc e 
localidade delles, c ao tempo do lançanH'nlo. ou alu
r,uel pago por outros semelhantes. Em todos os reei
hos c al'rcndamcntos que forem apresf'ntados porá o 
Lançatlor a nota de- \'Íslo- datada e rubricada por 
clle em lugar donde não possa ser tirada. 

§ 2. 0 Arbitrar, quanto aàs predios oc(·upados pe
los proprios donos, o f{Ue poderiào render iC fos~em 
alugados. . 

S 3.0 Averiguar as lacunas que ~e acharem nos 
t·óes no acto da iuspecção dos preuios, que devào ser 
addiciol1ados no 2. o semestre para complelar-sc o lan· 
çamcnto ~ ou as mudanças occotridás provenientes de 
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dt .• t>li9ào e desoctupaçio permanente •~ ~ d• 4itpiaui· 
çãG :de prfço. de :a,lu~•f;l, .par ....... ·d~ ·ltua;n trif#~stre, 
para serem ·neste caso auendâ.das pe.lo Administrador 
da Recebetloria, <]Uilmlo alguma diminuição da Decima 
s.-ja rcdamada e j•Jstificalb, com recurso para o Tri
bunal do TlH~sout·o. 

CAPITULO III. 

Do impollo da Decima urbBnfl. 

Art. 11. O imposto da Decima urba~a he de 10 
por ct>nlo do rendimento liquido que se, reconhecer, 
ou for arbitrado na conformidade dos §§ t. o, 11 e 
12 do Al\'arà de 27 de Junho de 1808, e do que neste 
Artigo se dispõe, UHpois de abatidos 10 por cento 
dt>ssc mesmo rendimt>nto para as falhas e concertos 
()Ue puderem ler no decurso do anuo, salva a dispo
sição do Artigo 10 § 3.0 dt>ste Regulamento; e para 
a fixação cleste imposto no lançamento se observará p 
srguinle: 

§ 1.0 ~ os predios estiTerem alugados., se.lil11rá 
a quota do imposto á vista dos recibos, arrendamen
tos ou rontracto-; de aluguel, que apresentarem os in
quilinos, se pon~m forem occupados pdos proprios do
nos, srr·á fixado por meio de hum arbitramento do 
aluguel que poueriào dar se alugados fossem. 

§ 2. • Se 05 predios r orem possuidos e occupados -
por pessoas rt'couhecidamente indinentes, o arbttra
mento do respectivo aluguel será feito com modera
ção, segundo o estado da indigenda, fazendo-se disso 
especial dedaração no lançamento. 

§ 3. o Se os inquilinos, debaixo de qualquer pretex
to, não apresentarem .no acto do lançamento .recibos, 
arrendamentos, ou contractos de aluguel : se não derem 
os ·esclarecimentos convenientes e attendi v eis do preço 
do aluguel qne pagão; ou se os recibos e arrendamen
tos apresentados e esclarecimentos dados, se fizerem 
suspeitos nos \ermos c..lo A r·tir,o 1 O § 1.0 , 'será o justo 
valor do aluguel arbitrado pelo Lançador, com atten
çtio i t'apa<'idade , localidade do predio, e epora do 
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tanfltnenle , ~oo~parallÜ();J~ aom 'outros <.la mesma rua ; 
&!àndtJ á~ ~tte, o ~ireito de. reclamação e recuno, 
ni' ·fôrma 'do'Capitulo. 5. 0 deste Regulàmento. · 

§ 4_. 0 A quota do imposto deverá ser deduzida 
do rendimento do predio por inteiro, sem distincção de 
qualquer terreno que lhe srja anncxo, <piando e5le 
consistir somente em quintnl, horfa, ou prdim des
tinado para o uso e recreio dos moradort•s. 

§ 5. 0 Quando o prcdio se achar encr·avado em tf'r· 
reno que, pela sua rxtensão e utilidade, seja conside
rado como chacaras, eontendo plantações agricol.ts de 
qualquer nature1.a, devPrá fazer-se o lançamento do 
predio e da chacara pelo preço do alur,uel. 

§ 6. 0 Se acontt!cér não ter· havido uo ajuste do 
aluguel separação do prcdio e da chacara , ou hou
ver-se feito o ajuste com manisfesto dolo em prejuí
zo da Fazenda Na.eional, proceder-se-ha ao ar·hitramru
to do aluguel de hum e de outra, que será i11timado 
no, proprietario, que poderá reclattnar e recorrer como 
dito fica no § 3. 0 deste Capitulo. 

§ 7. 0 Se algum predio se conservar fechado, ~m 
estado de rui na , ou de reedi fit·ação e de concerto , ~ 
por isso desoccupado durante o anno, será declarada 
no lançamento como isento da Dccima. 

CAPITULO IV. 

Dos que são obrigados á Decima, e dos meios de fcuttr 
t>]}ectiva essa obrigação. 

Art. 12. São ohrigados á Decima urbana em geral: 
S 1.0 Os proprietarios de todos os predios urbanos 

dentro da demarcacão da Decima. 
S 2. 0 Os pro.prietarios temporarios de bem feito-· 

rias dos predios, que, em consequencia de contra
elos, tem sidÇJ ou forem reedificados ou nwlhorados, 

_ quanto á parte da Dccima a~~cresci.Ja áquella que pagar 
o senhorio do predio melhorado. • 

§ 3. o Os loeatarios de predios, quanlo ao augmen
to do prrço tio alur,ucl pot· que liH'rem sublocado 05 

mesmos r•·etlios . 
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·· 'S '~~o 'l~ôdds b\'ftd~uiÜnos, de- que·m: à !Roo.ibêdó~ 
ria ·exiBir ó .p~gam~nto- da Decima que os pr<Jp'tieta
rios dõs predios deixar~m de salisfnler em -lempo;. E 
neste ra~'o os ditos proprietarios levarão em .conta 
dos alugueis o par,amenlo feito pelos referidos inqui
linos, os quaes ficarão com o direito de se conserva
rum nos predios quft occuparem, por tanto tempo, 
qaanto lmste para o reembolso do mesmo pagameRto. 
E a resalva ou quitação, que elles em tal caso houverem 
da ficcebedoria, servir'-:-lhcs-ha de titulo P'\!~a a conser:
vacào. 

· § 5. o Os inquilinos que tl'ora em diante antici
parem alugueis futuros dos predios que aecnparem, 
por effeitos de contmctos ou ajustes, quanto á Decima 
l'Orrespondente á anticipação, ou durante os contra-
elos. , 

§ 6.0 Todos os Testamenteiros~ Curadores, Tutores, 
Administradores, Procuradores, Usufructuarios, Depo
sitarias publicos e particulares, a cujo cargo estiftr 
a guarda, administraçãQ e fruiçllo de preJios urbanos, 
quanto á Decima correspondente aos mesmos pretlios , 
sem dependencia de despacho' venia ou auíórisaÇilo das 
Autor·ídades a quem devão dar contas; as quaes Auto
ridades de\'erão abonar-lhes as sommas que pagarem, 
á vista do conhecimento de talão da Reeehedoria. 

§ 7. 0 Todos os Thesoureiros, Procuradores e Syn
dieos das Corporações de mão morta, cujos predios 
urbanos administrarem, quanto á Decima relativa a es
tes, sem dependencia de deliberação das mesmas Cor
porações. 

Art. 13. O Provedor dos Residuos e Juizes d~ Or
pllãos, e , quaesquer outras Autoridades, não approva
rão- as contas annuaes das Irmandades, Otdena Tercei
ras e Confrarias, neni:.julgariio por findos os inl-cn
tàrios e por justas as contas- testamentarias; sen;J que
o~ Procuradores, ou Syudiros 1 In veutarinntes , ·Testa:.. 
menteiros, ou outros a cujo cargo esteja a - adminis
tração de predios urbano~, mustrem, á- vista· dos co-: 
nhecimentos de tal~o da Hecebedoria , que se ,acha pa..: 
r,a a Decima dos mesmos predios, col'respondenlc ao 
tempo das cont~s, e da condusiio dos inventarias. 
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Art. 1 -'· Nenltoma a~ica judicial srrá intentada 
pelos donog de pretlios urhanos sujeitos á Dt'cima, seja 
contr•- inqulllinos- para a cohnnça dos re3pt>cl i vos alu
gueis, ou pam despejo, .. seja contra (pwlquer outro 
individuo ou Corpot·açãÓ para sustentar o duu1iuio , ou 
oulro qualquer direito que tenha sobre os mesmos pre
dios, sem que mostre logo n6l começo da acçüo o co
nhecimento de tal.io, pelo 'lual conste achar-se pag:t a 
Decima vencida. 

Art. 15. Na escriptura ou titulo de compra, e ,·en
da, arremntaçào, adjudicnção, dote, dnat:âo e lroea de 

l,redios urbanos, se transcreverá o conhe<'imeulo de ttt
ão por que se ''criflrtne estar paga a f<'SJH:~elí\·a De
cima, devida alé a data da uhima cohrança, soh pe
na de serem a~ partes multadas em hun1a quantia ir,ual 
á mesma Decima, em quanto não excedt>r a de 1 OO;jj) , 
Oll nesta, quando for maior a da D(~cima devida. 

Art. 16. Nu mesma pena iucorrerào aque\les fJUP. 

dftllro ue tres o ias não a verba rem na Hecebedoria do 
Município o formal, eseriptura ou outro qua lf]Ut'r ti
tulo de acquisição de Jominio de pret!:os urbanos, que 
lhes tiverc•n sido transferidos em virtude de heranc.t 
ou legado, de successào ou traca. · 

Art. 17. Na Recebedoria do Município da · Côl'lft 
se não dará ronhecimento de: Siza de bens de r a ir., 
situados dent-t·o Jo referido Municipio, e sujeitos ao 
imposto da Dccimn urbaaâ, sem que se moslre estar 
esta paga em dia. . 

Art. 18. As Autoritlades judiciarias, e quaesquer 
outras, assim como os Tabelliães, Escr·i \'àes Publícos 
e de Paz, que deixarem de «uarJar as disposições con
tidas nos Artigos pret·edenles; alêm das penas que lhes 
forem impostas na conformidade do Codigo Ct·iminàt , 
pDgarão huma multa igual á do Art. 15. 

Art. 19. As di$posições deste Capitulo são extcn
si•as no que forem appli.caveis ao Município da Côl'te e 
Provincia do Rio de •Juneiro, quanto á Decima ue hu
ma ler,ua alêm ela actual demarcação estabelecida ywlo 
Decreto de 23 de Outubro de 1832; c a todas as 
Provin~ias do lmperio, pelo que pertence á Dr.cima 
addiciona\ das Corporaç.ões de mão morta, estabelecida 
pelo dito Decreto. 
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CAPITULO V. 

has reclamações e ,.e-crJrso~. 

• 

Art. 20. As reclamações de toJos os ohrit;ados ao 
\mposto da Decima urbana deverão ser interpostas att~ 
à ,·espera do dia em que c"omeça•· a cobrança, ou 
dentro dos primeiros <~inro mezes do primeiro semes
tre, fh·ando peremptas todas as c;ue se não intentai·em 
neste prazo, sal v o o caso não 'pre"isto de i ocidente 
.i usl ifi('ado perante o Tribunal do 'fhesouro. E sérão 
decididas summaria, e administrativamente pelo Admi
nistrador da Recebedoria, com recurso pâra o Tribu
llal do T'hesouro; devendo interpol-o Px-offirio o mes
mo Administrador quando a sua deri:;ão fot• fa voravel 
á parte em objecto cujo valor exceda a 1 oo;mooo rs. 

S 1. 0 O reclamante dirigirá ao Administrador da 
Tieet'bedoria o seu requerimento, allegando o que lhe 
convier contra o lançamento, e o dito Administrado~, 
á vista da informação que exigirá, por escripto, do 
respectivo Lançador e da allegaçAo da parte, •déliberará 
como entender Je justiça, ou, auendendo á n.telAma
çào c corrigindo o arbitramento, ou indeferindo-a. 

§ 2. 0 Se o reclamante em qualquer dos easos se 
julr,ar prejudicado, recorrerá no Tribunal do '['hesouro 
Publieo por novo rt>querimento, a que ajuntará o da 
anterior reclamação, e deferimento do Administrador , 
e com nudiencia do Procurador Fiscal se decidirá dc
finiti vamente o recurso. 

CAPITULO VI. 

Do tempo e modo da cobrança. 

Art. 21. A cobranca da Decima urbana será rea
lis.ada ó. boca do cofre. da Recehedoria do Municipio 
por semestre vencidos nos mezes de Junho e Dezem
bro de cada anuo, das .9 horas da manhã até ás 2 
da tarde, no prazo de 30, dias uteis, que deverá ser 
annunciado por Etlitaes com a necessaria nnticipação, 
observando-se de mais o seguinte: 
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§ 1. 0 ToJos os olu·ir,ados ó Decima, que a não man
darem pagar na HecPbedor·ia JPntro tJo referido prazo, 
incorrerão 11a multa de 3 por 0 /o do valor da mesma Dt·ci
ma, ainda mesmo que a paGuem lo1~o depois. E nqu•·lles 
fJlte não satisGzerem voluntariamente a lJI'cima uevida, 
e a multa inconida, serão executados por huma t- outra. 

§ 2. 0 A JWnhora cxecutiv'\ terá lu{pr se, exigida a 
Deeima; não for par,a de promplo. A exiw1nt·ia sl'l'ú 
provada por ver La lançada e assiGnada pt>lo respPcti v o 
Hecehcúor no verso do conhecimento~ de talão, e ~c 
procederá immediatamente á penhora no preuio on ~cu 
rendimento, que S(Tào considerado!ii S('mpre eomo hy
pothecados ao imposto, ou em quat•squcl' Leus mo
veis e semoventes do devedor, pela imporlancia que 
hastar para soliiÇrlO da Decima veueiúa' ua mui la t! 

(las custas ju•liciaria:-~, fundando-se a intençüo da Fa
zenda Nacional nas certiJões passadas pela HPcdu_.doria. 

Art. 22. A cuhranca não realisada á boca do eul're 
da flecebedoria poderá s~r agenciada ant<·s do H·rurso ;ro 
mr.io do Pxeeuti \'O, por Recebedores 11om"ados 1wlo Ad-

1 • J U d rl'( • • mm1stra( or so re propostas o 1esoureli'O respecll ,·o. 
Art. 2:1. Os Hecebedores são ohri~ados: 

§ 1. 0 A pn·slar fiança idonea a eouteulo do T'he
soureirn, nnl<'s de entrarem em cxercicio. 

§ 2. 0 A entrega•· ao Thesoureiro, 110 ultimo dia util 
Jc rada semana, on antes, conforme a natureza da 
cobrança, o pruJucto anteriormcntn arreradado. 

§ 3. 0 A cobrar as multas incorrida~ pr:lus rP~pccti
YOs dcn~dores, o que perteucel'Ü aos Jitos Recdwdo
res, como gratificação ua:; cobranças que fizerf'rn. Os 
mesmos UecdJedores serão drspcdidos pelo 1\Jmiuis
trndor por quacsquer abusos e prevaricações fJIIC com
metterem na cobrança, dando parte documt>nla1la ao 
Promotor Publico para promover contra elles o pro
cesso, se o caso exigir. 

CAPITULO VII. 

Disposiçõe! geraes. 

Art. 2.4. As Fre3uezias c Poroilt:õ"s r lo :\1 unici pio 
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da Côrte, quo tiverem mais de cem casas dentro do :n· 
ruamento, na conformidabe da disposições do§ 5. 0 do 
Art. 51 da Lei de 15 de Novembro de 1831, firão 
sujeitas á imp-osição dil Decima urbana, com tanto qun 
sP. a e hem dPntro da demarcação ft·ita pela Camara Mu ·· 
nicipal. E se procederá ao set.t lançamento e cobran~~a 
nos termos deste Regulamento. a 

An. 25. Encerrado definitivamente o exerci cio , 
t>xtrahir·se·ha do livro do lancàmento huma relacão 
das adlfições em divida, elimin~dos os erros ou o~is
sões, e descontadas as annullações justificadas, prove
n~Pnle!i! de demolição e desoccupaçào dos predios. Esta 
rf'lacào será (~ontemplada na Tabella geral da Divida 
Acti v a da Recebcdoria, acompanhada das observações 
ronvPnienles. 

Art. 26. Os Escrivães do lançamento responderão 
por quat:squcr enganos ou omissões na escripturação, 
das quaes possa resultar prejuízo, não só á Fazenda 
Nacional, como ás partes interessadas, que, em caso 
tal, serão effectivameute indemnisadas pelos mesmos Es
crivães. lt;ualmcnte os Lançadores que, por abuso de 
su:~s attribuições ~ ou por odio ou affeição, arbitrarem 
maior Oll menor Decima do que a let;itimamente co
hravel, ficão responsaveis á Fazen,Ia Nacional pela di
minuição, e aos prejudicados pelo exeesso f]Ue for, 
em caso tal, verificado por outros Lançadore5 nomeados 
ad hoc, pelo Administrador, alêm de incorr,·a·em nas 
JlCnas dos Arts, 129 e 135 do Codigo Criminal. 

Art. 27. As pessoas que desobedecerem aos Ofli
ciaes de Fazenda encarregados do lançamento da Deci
ma, nos a c tos do seu officio, ou os desa tlendercm e 
injuriarem, ou se portarem de modo que perturbem os 
referidos actos, serão immediatamente autoadas pelo 
Escrivão, e presas á ordem do Chefe de Policia, a 
quem será enviada de officio a parte circumstanciada do 
delicto, assit;nada pelo Lançador, para que sP.jão pu
nidas na forma das Leis criminaes. 

Tiío de Janeiro em 16 de Abri\ de 1842.~ 

Piscvndc d' Abrantes. 
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COLLECÇÂO DAS LEIS. DO IMPERIO DO DRJ\SIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 3 [).a 
\ 

DECRETO N. 0 153- de 18 de Abril de 1842. 

Extingue as Secções do 1.0 e 2. 0 Esquadriio do 1. 0 

Corpo de Cavallaria da Guarda Nacional deste il/u
nicipio, e JJ-Innda organi1m· em Companlâas os res
pectivos Guardas. 

Hei par bem Decretar Q s"guintc. 
Art. 1.° Ficão extinctas .a primeira e s<'gunda. 

Secções do primeiro e ser,undo Esquadrão do prinwi
ro Corpo de Cavallaria da Guarda N aeional deste i\1u
nicipio. 

Art. 2. o Os Guardas Nacionaes destas SecciJcs , e 
seus Ofliciaes serão organisados em Companhias, ns 
quaes passarão a ser as segundas t.los respectivos Es
quadrões. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e' Secretario d'Estado dos Negocias da J usti
ça, o tenha assim entendido e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro em dezoito de Abril de mil oitocen
tos e quarenta e dous, vigesimo primeiro da Indepen
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Pau.lino Jose Soares de Sousa. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO lMPElUO DO. BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE .2.:t SECÇÃO 3G.:t 

m 

DECRETO N.o 154 ~de 19 de Ahril de tS.f2. 

1.llanda que as pmposlas para o provimento dos Be· 
n(;jicius vagos, ~ Dignidades., Sede vacante, sejtw 
feitas pelos l 7 igm·ios Capitulares. 

[lei por hem, Tenuo ouviuo o Relatorio do 1\Ieu 
1\Iinistro e SetTPtario d'Estadu dos L\'egocius da Justiça, 
c o pan·cer da respecli\·a Secç\io do Conselho d'Esta
do , Uecrelur o sev,uintl'. 

1\rt. uuico. As JiropPstas para o provimento dos 
Bt'nl'ficius ''ar, os e DignidatiPs, SPde ''aca ule, serão fei
tas- e dírir,idas ao Governo pelo!' Vig~trios Capitúlares. 

Paulino José Soares de Sou~a, do l\Ieu Conselho, 
l\linistro ·e Secretario de Estado dos NPgocios da Jos
ti~~a, u tenha as~im entendido. e faça t'Xf'CUiar. Pa
laeio do Hio de Janeiro em dezauo,·e de Abril de mil 
oitot·<·utós' e quarenta e dous, vigcsimo primeiro da ln
uepcndeucia c do Imperio. 

Com ·a Rubrica de Sua 1\'Iagestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5.0 PAI\TE 2.a 

DECRETO N.o 155- de 9 de Abril de 1812. 

Declara que os JUilitares amnistiados não tem direiio 
ao pagamento de soldo pelo tempo em que esti
verão ausentes do serviço por crimes politicos , com
petindo-lhes somente desde o dia em que je Lhe 
fez ejfectiva a amnistia , como já fui declarado 
pelas Resoluções do Consulta de 6 de Outubro de 
1835, e 7 de Agosto de 1841 , estando no mesmo 
caso os desertores, que forem perdoados. 

Hei por hem declarar, que os Militares amnis
tiados não tem direito ao pagamento de soldo pelo 
tempo que estiverão ausentes do serviço por crimes 
politicos , competindo-lhes somente desde o dia em 
(JUe se lhes fez. effectiva a amnistia, como já foi de
clarado pelas Resoluções de Consulta de seis de Ou
tubro de mil oitocentos e trinta e cinco , e de sete 
de Agosto de mil oitocentos e quarenta e hum: nem 
os desertores que forem perdoados, na fórma .que pa
rece ao Conselho. Palacio do Rio de Janeiro em nove 
de Abril de mil oitocentos e quarenta e dous, vigesimo 
primeiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 
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éOLLECÇXO DAS .LEIS 'no :ÍMPERÍO no:';nilÃSiL. 
1842. 

--ro:.w 5. 0 PARTE 2.a SEcçÃo 38.a 

-----------------------------------------------DECRETO N.o 156- de 28 de Abril de 1842. 

Dando Regulamento para a arrecadaçã~da Taxa de 
heranças e legados . 

.. 
Tt>n1lo on"ido o parecer da Secção de Fazt>nda 

c.Jo 1\lt.•n CunsP!ho •J'Estado, Hei po•· bem que se cxe
cnt(• o Rfgulamento que com este baixa , assignado 
JWio Vist·onde d•Abr.1ntes, do Meu Conselho, St>tm
dor do Imperío 1 l\Jínistro e St>crrlario d'Estado dos Ne
gocios da Fazenda c Pn•sidenle do Tribunal do The
souro PuLii•·o Nacional. O mesmo Ministro o tenha as
sim entendido e faça executar com os' despachds ne
eessarios. Pa lacio do Rio de Janeiro e O) vinte oito' de 
Abril d~ mil oitocPnlos-quarenta e dous, vigesitno pri
meiro da lndPpl:'ndel!cia e do lm perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde d'.LI.brantes. 

Regulamento para a arrecadação da Taxa de lzeran-~-c.. 
ças e legados , em conformidade do Artigo 17 #I 

da Lei de 30 de Novembro de 1841 , n.• 243. ~~ ~ ,Jt 

Art. 1.0 Todas 'as herancas,. ou sejão de test~-pll./·a.;· 
• , • • • • A • 4 

menlo, ou ab-wtestato, no Mumc1p10 da Corte, cu rv 
jos herdeiros e legatarios ti verem de pagar Taxa, serão....,.._ ~
arrecadadas , inventar.indas , avaliadas e partilhadas ,~. 
eurn ~tudieneia do Procurador da Fazenda do Juizo dos.,.. • 
Feito~ della. 

Art. 2. 0 O Proc~rndor da Fazenda , por si, e 
pelo Solicitador a que dará as instruc~·ões necessarias, 
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assistirá .a todos os netos da arrecadação e inventario i 

pata Bst•alisiU'- a exactidãô tia d~scri pç,ão e a v a liaeão do~ 
bens, das declaraçõrs dü inventariante, das despt-zas al
tendiveis, e da cerlt>za das dividas acti,·as e pas~ivas, 
e para requerer quanto convier á expt>diçào do mes
mo inventario. 

Art. 3. o Os Juizes perante quem ~e procedet' á 
arrecadarão c inventario de ben::; dos fallecidos, le~ta
dos ou i~testados .de que se déva pagar Taxa, ou scjll 
a requerimento de parte oú e 1-om cio, ordenarào pre
viamente a citacão e audiencia do Procurador da Fa
zenda, sem e~bargo nem prejuízo da assi:'tencia e 
promoção que pertença ao Promotor dos Residuos. 

· Att. 4.° Feito o termo de encerramento do in
ventario, se procederá á liquidação do quanlo se dc
,·er 'á Fazenda Nacional -da Taxa de herança ou lqp
clos ; e pela importancia desta Taxa se contemplará a 
Fazenda Nacional como qualquer do:i herdeiros para 
a respectiva partilha, e nesta se lhe ndjndicarúo dos 
bens iuvf>ntariados os que neccssat·ios forem para o seu 
paga n~ento, excepto o caso de S(~rem as lwra ~~~~as ou 
legados de usufruelo, em que se procederá da mam·i
radeclarada nosArtigos12, 13, 14,15 c 16. 

Art. 5. 0 Julga,da a partilha por SentPnça, qual
quer dos herdeiros contemplndos nella poderá , den
tro de cinc,o dias, offerecer-se a pagar á Fazenda Nacio
nal o importe das Taxas dcvid'ls; c nesle caso , elfe
ctuando o pagameuto .em moeda corrente, dentro de 

.. ~ . , .., vinte e quatro horas, j>OT h uma declaração ou addita
·' ~ mento da primeira Sentença, se lhe adjudiearão os 

•. •. bens que á Fazenda Nacional se havião lançado em 
.... ~..,_~-.. . partilha, sem obrigação de_ pagamento de Sisa, Meia 

. '"\ Sisa, nem outro algum encar~go. - , 
~ · ~ -~~ Art. 6.0 Não havendo herdeiro que assim se of
~ ......... fereça ao pagamento, . ó Proc~rndor da Fazenda toma
;:-~~·;4 rá conta dos bens dadós em partilha á Fazenda Na-

cional, e pondo-os no Depo. sito Publico, ou deixan-"'-'•' .. ,. do-os em poder do inventariànte c·omo Deposita rio ju-
dicial, lavrados os devidos termos, requrrerá ao Juiz 
do in,·entario que os faça arrematar em hasta publica, 
pnra o qu~ an(larào em preBão nove dias os bens de 
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raiz; r tres os moveis c ~emoventes; c rrcolherá o 
produclo ao rt>spet·tivo rofre com todas as dedarações 
uccessarias rdativamente á herança e legados a que 
p('rlPnce. 

At·t. 7. 0 As arrecadaçõPs, in \·enlarios e partilha~ 
serão feitas pelos J uiz.os da Pro\·edoria, dos Orpbãos 
e do C i vel. conforme a LPgislaçào existente, quando 
se lhes dt-r principio dentro de trinta dias contados 
de fallccimento do testador. 

Art. 8. 0 Se dentro deste prazo se não tiver dado 
começo á arrecadação e inventario, o Pro,curador da 
Fe~zenda obrigará o~ testamenteiros, administradores e 
rabecas de casal a virem fazel-o no Juizo Privativo dos 
Feit~s da Fazenda, e ahi se seguirão os termos expos
tos nos Artigos 2, 3, 4 e 5. 

Art. 9.• O que fira disposto nos Artigos antece
tlentcs h e extensivo a todas as arrecadacões e inventa
rios artualmente pendentes em que hou~er divida de 
Taxa de herança ou legado, c que não ti"erem Sen-
tença de partilhas passada em julgado. , 

Art. 1 o. o O Procurador da Fazenda , pel\18 meios 
a seu alcance , procurará ter noticia de todas as he
rauças de fallecidos, testados ou intestados de que se 
de vão Taxas, para promover os inventarias e partillo~as, 
na fôrma dos Artigos 1, 2 , 3, 4 e 5; corresponden
do-se ('Om os Parochos e Juizes de Paz., e Subdelega
dos do Município para lhes faz.erem a participação dos 
que fallecerem e deixarem heranças ; exammando os 
Cartorios dos Escrivães dos Juizos da Provedoria e 
do Civel, c os livros da distribuição, todas as veze& 
que julgar necessario. 

Art. 11. o A cobrança das Taxas, devidas de he
ranças já inventariadas e partilhadas, será promovida 
pelos meios executivos, na conformidade das Leis, ha
vendo o Procurador da Fazenda as contas e precisas 
informações da Reçebedoria do Municipio. 

Ar r. 12. o Se as herll,nças e legados comnstuem 
em usufructo, será a Decima deduzida do rendimen
to annuo do objecto deixado em usufructo, e será paga 
[Jt•la fórma seguinte : , 

§ J. f) Se os bens deixados em usufructo forem pre-
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dios urbanos ; sitos na Cidade e lugares nota v eis, su~ 
jeitos â Decima urh~J,na , se pagará annualmente a Taxa 
do sello do séu aluguel liquido, ou do seu valor t·s
timado, deduzida primeiro a Decima urbana c as des
pezas do concerto e reparo. 

§ 2. 0 Se porêm forem sitos fóra da Cirlade, não 
sujeito ao imposto da Decima urbana, o impo~lo do 
sello he devido do rendimento por que estiverem alu
gados, ou do preço por que poderiào alugar-se , no 
caso de serem occupados pelos mesmos usufructuarios; 
procedendo-se para esse fim' ao competente arbitra
mento. 

§· 3. o A mesma disposição do paragrapho antece
dente h e extensiva aos predios rusticos deixados em 
usufructo. 

§ 4. 0 Nos usufructos consistentes em fundos de Com
panhias ou Sociedades, qualquer que seja a sua na· 
tureza ou denominação, se deduzirá o imposto do scllo 
do r~ndimento liquido annual, que couber aos usu
fructuarios em rateio, fazendo-se a conta á vista do 
respectivo dividendo , e, no caso de o não haver , 
pelo ultimo balanço , ou contas dai mesmas Compa
nhias ou Sociedades. 

S 5. 0 Nos usufructos de dinheiro o imposto do sello 
he devido dos juros da Lei , quando o usufructuario 
o conservar em seú poder, ou dos juros estipulados 
no caso de o ter em giro. 

Art. 13. 0 Nos bens moveis e semoventes, se de· 
duzirá por huma vez somente metade do imposto do 
scllo sobre o valor em que forem arbitrados nos res
pecLÍ vos inventarios, com dedaração porêm de rpw os 
escravos menor·1'" Je doze annos só ficão sujeitos ao 
imposto depois de completarem esta idade. 

Art. 14. o O arbitramento hum a vez feito uào po
tlerá ser renovado durante a vida dos usufructuaríos, 
salvo provando que os bens tem diminuido considera
velmente de rendimento. 

Art. 15."' I) ara se fazer a cobra nca da Taxa das 
heranças e legados do usufructo, de que trata o Ar
tigo antecedente , o Procurador da Fazenda· promove
rá o eumprimcnto uas disposições testamentarias ' e 
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lanatlos os respectivos termos da enttega· e quita~ào 
dos herdeiros e legatnrios, usufructuarios, . com todas 
as especificadas declarações úa qualidade e valor dos 
bens: enviará as certidões dellas á Recebedoria do 
;\lunicipio, a fim de se abrirem contas aos ditos her
deiros e legatarios. 

Art. 16. o Quando for preciso o arbitramento em 
algum dos rasos dos Artigos antecedentes,. será fei.to 
J>Or louvados nomeados pelo Administrador da Rece
bedoria, e por este confirmado, com reeurso para ... o 
Tribunal do ThesoÜm Publico Nacional, que poderão 
interpor as partes que se julgarem le~ada~, dentro de 
quiuze dias improrogaveis, e <'ontados da data da in·· 
timaç<io que lhes será feita do arbitramento. 

Art. 17. o Para facilitar os meios da fiscalisacão 
desta arrecadação' nenhum testamento se mandará cum
prir definitivamente, sem que seja primeiramente apre
sentado na Recebedoria do Município, e nellc se lance 
a VC'l'ha da apresentação, assignada pelo Administrador, 
sob pena ao Juiz de pagar huma muha de cincoenia 
a cem mil réis, e au Escrivão de a metade , alêm 
das em que incorrer pela responsabilidade. 

Art. 18. 0 Na Recebedoria do 1\tlunicipio se fará a 
inscripção de todos os testam{'ntos em que houve
rem henlPiros • ou leeatarios sujeitos á contribuição 
da Taxa do. sello em hum li no para esse fim espe
cialmente desti11ado, aberto, numerado e rubricado pelo 
lnspector Geral do Thesouro Publico Nacional. 

Cada inscripção ,conterá o titulo, debito e credito 
do testamento : 

§ 1. o O titulo constará do numero do testamen
to , nome do testador , sua profissão , dia do seu 
obito, lugar da sua residencia ao tempo deste, e data 
da approvação, abertura e acceitação. 

§ 2. 0 No debito serão designados os nomes dos her
deiros e legatarios, a natureza dos legados, ou he
ranças por classes, com especificação do que consis
tir em dinheit·o, apolices, acções, bens moveis, se
moventes e de raiz, e outros effeitos que constem dos 
testamentos. 

~ 3." No credito serão lançados pela ordem cluo-



( 254 ) 

nologica os pagamentos· da Taxa do scllo quo effc,·ti
vamente se realisarem , com indicação e com referen
cia á respel·tiva verba do debito. 

Art. 19. o Da mesma sorte se procederá a res
peito dos inventarios e partilhas dos bens dos intesta
tos, cujos herdeiros forem sujeitos á Taxa: ordt'nan
do o Juiz nas Sentenças que st>jào os autos apresen
tados á Recehedoria do J.\llunicipio, para se procedt'r 
á inscripçào, que se far~ na fórma do Artigo antt~re
dente, e que se não estraiào do processo , 11ào se 
entreguem formaes ~ nem acceitem quitações juuiriaes_, 
em quanto nos mesmos autos não estiver lançada a 
verba da apresentação sob as pt>nas do Artigo 17. 

Art. 20.0 A inscripção a respeito dos bens Jei
xados em usufructo , tle que se dever Taxa , será es
Jlecificadameute feita, contt>mlo o nome do testaúor e 
dos usufructuarios , e os objecto~ que constituem o 
usufructo; lancando-se as verbas de debito e credito 
na fórma do Artigo 18. 

Rio de Janeiro em 28 de Abril de 1842. 

f/iJcorzde d'A brantes. 
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COLLECÇÃ.O DAS
1 

LffiS DO Il'ttPERIO DO BRASIL. 

1842. 

'.fOMO 5.0 PAR'tE 2. 1 sEcçio 39.a 

DECRETO N.o 157 de 4 de Maio de 184~. 

Dá lnstrucrõc.s sobre a maneira de .r11 proc'liler ás El6irõn 
l:eraes, e JlroPinciaes. 

Tomando em consideração o Relatorio do Meu Mi
nistro e Seçretario d'Estado dos Negocios do lmperio: 
Hei por bem que se proceda ás Eleições para a presente 
Legislatura pelas lnstrucções , c mais Ordens em vicor , 
com as alterações seguintes. 

fu\PITULO I. 

Do aü.rtamento dos Cídad6o.s acúPOs, • do1 Fogos. 

Art. 1. o Em cada Parochia formar-se-ha h uma Junta 
composta do Juiz de Paz do Districto , em que estiver a: 
Matriz , como Presidente ; do Parocho , ou quem suas 
vezes fizer ; e de hum Fiscal , que será o Sub-Delegado , 
que residir na Parochia, ou o immediato Supplente deste 
no s.eu impedimento. Não havendo, ou não residindo na 
Parochia Sub-Delegado , o Juiz de Paz , e o Parocho , 
nomearão o Fiscal dentre os primeiros seis Supplentes do 
Juiz de Paz. Esta Junta formará duas Listas , contendo 
huma os Cidadãos activos, que podem votar nas Eleiçoes 
Primarias, e ser votados para Eleitores de Província; e 
outra os Fogos da Parocbia. . 

A Lista dos Cidadãos activos terá ao diante de cada 
hum dos nomes nellas inscriptos a nota de- Votante-
ou de- Elegivel. / 

Serão notados comb votantes todos os Cidadãos activos, 
que tem voto nas Eleições Primarias conforq~e os J\.rts. 
91 e 92 da Constituição ; e como elegiveis todos os 
Cidadãos activos , que podem ser votados para Eleitores 
conforme o Art. 94 da. mesma Constituição. 

As deliberações desta Junta serão tomadas á plnra
tidalle de votos. 
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Art. ~. • Na Lista dos Cidadãos activos de hum a Pa.;.. 
rocbiá uão será comprebendido o qu~:nella /Dio tiver bum 
mez de réSlaencia , pelo .anenos , antes da .primeira reu· 
nião da Junta. , 

Os que nel1a se tiverem estabelecido ba menos de 
mez irão. votar na em que anteriormente residião. 

Art. 3. o Tambem não serão comprehcndidos na Lis~a 
dos Cidadãos activos para Eleitores os pronunciados em 
queixa , denuncia , ou summario ; estando a pronuncia 
competentemente sustentada. 

Art. 4. o A Lista dos Cidadãos activos será formada 
por Quarteirões, e por ordem alphabetica , devendo con:.. 
ter tantos Capítulos, quantos forem os Quarteirões da Pa
rocbia ; e os nomes dos Cidadãos nella contidos serão nu
merados successivamente conforme a ordem natural , e 
successiva da numeração , de maneira que o ultimo nu
mero mostre a 'totalidade dos Cidadãos act.ivos della. , 

A Lista dos Fogos será pela mesma maneira orgarii-. 
sada por Quarteiri'ies , declarando-se em frente de cada 
hum Foso o nome da pessoa, ou chefe de familia, que 
o habite; seuJo os l<'ogos igualmente numerados conforme 
a ordem natural , e successiva da numeração, de sorte 
que o ultimo numero dos Fosos indique a totalidade delles. 

Art. 5. 0 J>ara a formação destas Listas os Parocho!Z 7 

Juizes de Paz, Inspectores de Quat'teirâo, Collectorcs ou 
Administradores de Rendas , Delegados, Sub-Delegados t 

e qua,esquer outros Empregados Publicps, devem minis
trar a Junta todos 05 esclarecimentos, que lhes forem 
pedidos,_ procedendo, para os satisfazerem, até a dili
gencias especiaes , se forem precisas. 

Art. 6. 0 Por Fogo entende-se a casa , ou parte delJa , 
em que habita independentemente huma pessoa , ou fa
mília; ~e maneira que hum .mesmo edificio. póde ter dois, 
ou mais Fogos. · 

Art. 7.0 No primeiro Domingo, que·1 se seguir pelo. 
menos tres dias ao recebimento deste Decreto , reunir
se-ha a Junta; e no Domingo, em que se completarem 
quinu dias depois da sua reunião, serão affixadas as re
feridas duas Listas na porta da Igrej~ Matriz. , antes da 
Missa Conventual ; e até quinze dias depois serão recebi
das'· e decididas pela Junta as reclamações, e represen
tações , tanto sobre a illegal inclusão , exclusão , e clas
sificaçãó dos Cidadãos activos , como sobre o indevido au
gmento , ou diminuição de Fogos. 

Art. 8. 0 Todas as alterações, que a Junta, em ,·ir-
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tudc dai reclam:rções, de que trata o Arti{,'U antecedente, 
fizer nas Listas, que. tiver affix'ado , deverão set· publica .. 
das velo mésmo modo , como additamentos, ou declara
ÇilCS das mesmas Listas. 

Art. 9. o Organisadas assim definitivamente as Listas, 
se cxtrabirão dellas dúas copias, das quaes, depois de ve
rificadas, e assir,nadas peia Junta, será enviada llllma ao 
.Juiz de Paz, que houver de presidir á Assembléa Paro
chiai; e outra no Município da Côrte ao Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocias do Imperio, e uas Pro
vincias aos respectivos Presidentes; e com isto se haverá 
JWl' satisfeita toda a incumlJencia da Junta, e ella por 
·dissolvida. 

Art. 10. 0 Quando acontecer que entre o Domingo, 
em que findarem os primeiros quinze dias da reunião da 
Junta, na fórma do Art. 7. 0

, c o dia marcado para a 
Eleição, não decorra hum prazo de vinte e tres dias com
pletos, a Junta em todo o caso se entenderá de facto 
dissoh·ida oito Jias antes do da Eleição. 

Art. 11. o O Fiscal deve, e os iuteressados podem, 
•·eprescntat· ao Ministro e Secretario d'Estado dos Nego
cios do lmperio na Côrte, e aos Presidentes na5 P•·ovín
cias , contra os abusos , e illegalidades commettidas na 
formação das Listas , e suas alterações ; a fim de que se 
faça clfectiva a responsabilidade dos que a tiverem. 

CAPITULO JI. 

Da fontwrtío da .~lesa Parocldal, c entrega da.~ Ccdula.L 

Art. 12. 0 No dia marcado para a reuniáo da As
scmbléa Parochial , o Juiz de Paz do Districto , em que 
estive!' a Matriz , com o seu Escrivão, o Parocho ou quem 
suas vezes fizer, se dirigirf1o á Igreja lHatriz, ele cujo cor
po , e Capella Mór se farão duas divisões 7 huma para os 
votantes, e outra para a 1\lesa. 

Só nas Parocltias , em que não houver Matriz , fica 
pennittido reuuir-se em outro edilicio , que anticipada
mcnte designarüo J mandando nelle fazer-se a divisão in-
dicada. / 

Art. 13. 0 Terminada a ceremonia Religiosa, e feita 
a leitura , de que trata o ~ 2. o do Capitulo 2. o das lns
trm·ções de 26 de Março de 182-i, annunciará o Juiz de 
llaz que vai proceder-se á nollleação da :Mesa. lmme
'<liatamente o Parocho lerá pela copia da Lista affixada 
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os. numeros , e nomes dos Cidadãos notados como clegi
:veié • e o EscriYio do Juiz de Paz ir' lançando em huma 
urna hum bilhete com o mesmo numero , que for lido. 
E~tes bilhetes deverão estar feitos, e numerados com an-
ticipação. . 

Art. 14. o Concluída pelo Parocho a leitura da I~ista , 
e recolhidos na urna os bilhetes com os numeros corres
pondentes aos dos nomes dos Cidadãos elegíveis, manda .. 
rá o Juiz de Paz extrahir della, por hum menor, de
zaseis bilhetes ; e os Cidadãos , que os numeros designa
rem , estando presentes , ou outros igualmente sorteados 
na falta delles, formarão a Commissão , que tem de no
mear , primeiramente dois Secretarias , e depois dois Es
crutadores, os quaes terão de compor a Mesa com o Juiz 
de Paz, e o Parocho. 

Art. 15. o Os Cidadãos designados pela sorte na fórma 
do Artigo antecedente tomarão logo assento na divisão da 
Mesa; e sob a presidencia· do Juiz de Paz, servindo de 
Escrutador o Parocl1o , e de Secretari6 o Escrivão do Juiz 
de Paz, procederão por escrutínio secreto, e á plurali
dade de votos, á eleição dos dois Secreta rios, e dos dois 
J;:scrutadores, d'entre os Cidadãos presentes, ou que pos
são comparecer dentro de huma hora. 

No impedimento de qualquer Membro da Mesa, que 
não seja o Juiz de Paz , ou o Parocl1o , os quaes tem 
substitutos designados por Lei, a mesma Mesa nomeará quem 
substitua ao impedido. · 

Art. 16. o Feita a eleição da Mesa, o Escrivão do 
Juiz de Paz lavrará Acta no LiTro proprio, em que rela
te fielmente todo o succedido, e se declare quaes os Ci
dadãos nomeados Secretarias , e quaes os Escrutadores , e 
com quantos votos. Esta Acta , depois de approvada , será 
assignada por todos, ficando assim de facto dissolvida a. 
Commissão, e constituída a Mesa Parochial, á qual com
pete: 

~ 
1. o Reconhecer a identidade dos votantes. 
2. o Receber as Cedulas , numeral-as , e apurai-as. 
3. o Requisitar á Autoridade competente as medidas 

necessarias para manter-se a ordem na Assemhléa , e fa
zer observar este Decreto. 

Art. 17.0 Immediatamente depois de constituida a 
Mesa Parochial , o Juiz de Paz , fazendo a chamada pela 
Lista dos votantes, ronvidará C)& Cidadãos activos do Quar
teirão mais distante da Matt'iz para irem á Mesa , cada hum 
por sua vez, á medida que for cbatnado, entregar suas Ccdu-
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las ; observando-se depois o ·mesmo com ~da ·h·u~ dos 
Quartei,.-õe~ da Parochia , preferindo os mais distantes aos 
mais proximos, e n~ot podendo entrar na divisão , em 
<(tte estiver a 1\fesa, os Cidadãos de hum Quarteirão, se
Itúo tlepois que tiverem sabido os que anteriormente ti
Yerem entrado , c forem chamarlos pelo J niz de Paz. 

Art. 18. 0 Nenhum ~idadào poderá votar nas Assem
hléas Parochiaes, se não tiver sido incluído na J..~ista dos 
Gdadãos activos, de que trata o Artir,o 1. o deste Regu
lamento , ou seja como votante, ou como clegivel; ·e ne
ulnun Cidadão poderá ser Eleitor, se não tiver sido no
tado na mesma Lista como elegível. · ~-:. 

Art. 19. o Os Cidadãos activos, que não estiverem 
presentes quando o seu Quarteirão votar, sü serão admit
tidoo; a fazel-o quando , depois de terem votado todos os 
Quarteirl1es ·, se fizer no,·a chamada dos mesmos ; a qual 
se repetirá em quanto houver presentes Cidadãos votan
tes , que ainda não tenhão dado seus votos. 

Art. 20. 0 Se a ordem prescripta nos Artir,os antece
dentes for transtomada , entrando, sem serem chamados 
pelo Presidente, na divisão da Mesa maior numero de 
Cidadãos, deverá este por si, ou por -vo~ção da Mesa 
(a que sempre se procederá neste caso;. a ... requerimento 
de qualquer (le seus Membr~) ordenar que se retirem 
to1los os presentes ; e no caso de não ser obedecido, po
derá suspender o trabalho , até que se rc:>tabeleça a or
dem ; e fará proce(ler contra os desobedientes. 

i\ rt. 21. o A' proporçi:to que cada votante for entre-· 
r;audo a sua Cedula, hum dos Secrctarios designado pelo \ . 
.Presidente a numerará, rubricará, e recolherá na urna. · 

Art. 22. 0 Quando as Cedulas não forem •entregues 
na fórma prescrípta neste Decreto, e sê n:io puderem 
extremar as que tiverem sido rccel.Jidas regularmente , 
l'roccder-se-ha .a novo Iccehimcnto (le Ccdulas; se a Mesa 
assim o 1·csolver, depois de queimadas as primeiras. 

Art. 23. o Findo o recebimento das Cedulas, e ind()Oose 
p1·ocedcr na apnraçào , serão convidados,; ~ ~thhlttidos 
na divisão da lU csa Oll Cidadãos presentes , para que as
sistâo , querendo , á ·sua apuração , c mais actos·1la Me
sa, até que seja dissolvida. 

Art. 24." As Ccdulas <:onstarão de tantos nomes , 
quantos Eleitores se devem nomear. 

Se constarcnt de ntenor numero de nomes, serão , 
não obstante, apuradas: se contiverem maiot· numero , 
-;cr:io dcsprrzados os nonws rxcrdenfrs no fim. 
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, Aqtrellas , que contiverem nomes de pessoas não et~ ... 
glveis, terão vigor· somenté a respeito das pessoas devi ... 
damente nomeadas. • 

Art. 25. o Não h e pern1ittido ao Ele i to r o mandar 
por outrem a sua Cedula, mas a deve pessoalmente a}lW
sentar. 

CAPITULO . UI. 

Disposições di1'Crsa.r. 

Art. 26. 0 Principiada a apuração de q nalquer Elci ... 
ção, não será recebida mais Cedula algullla. 

Art. 27.0 Quando as Eleições se não puderem fazer 
no dia marcado , deverão verificar-se no primeiro dia 
que se !<cguir ao em que tiver cessado o impedimento. 

Art. 28. o Havendo denuncia de suborno em qual--
quer Eleição, será remettida com todos os documentos, 
e provas , que se apresentarem , á Autoridade compe
tente, a fim de proceder conforme o Direito. 

Art. 29. o As Cedulas dos votantes nas Eleições Pri
marias , como as dos Eleitores nas Secundarias , serão 
emmassadas, e lacradas, e remettidas pelas 1.\lesas para os 
Archivos das Camaras Municipaes , onde se conservarão 
até a futura Legislatura , e então serão queimadas. 

Fica salvo a qualquer Cidadão interessado o direito 
de requerer pela Autoridade Judiciaria competente hum 
exame nellas á sua custa. Este exame será feito em pre
sença do Presidente da Camara , Secretario , e dos V e .. 
readores , que· se puderem reunir; e, concluído elle , se
rão judicialmente emmassadas , e lacradas de novo as Ce
dulas, e entregues ao Archivo da Camara. 

Art. 30. o Os Livros, que as Camaras 1\Iunicipaes de .. 
vem fornecer na fórma do § 5. o do Cap. 3. o, ~ 9. o do 
Cap. 5. o, e § 6. o do Cap. 6. 0 das Instrucções <.f e 26 de 
Março de 1824, serão numerados e rubricados, abertos 
e encerrados pelo Presidente da Camara , ou por qual
quer Vereador _por elle designado. 

Art. 31. 0 Não he ;permittido ci1amar Supplente, se
não para substituir Eleitor , que tenha fallecido, ou mu· 
dado seu domicilio para fóra da Provincia. Em todos os 
outros casos se entenderá que o Eleitor dará seu voto no 
Collegio , que lhe seja mais conunodo. 

Art. 32. o As Mesas dos Collegios, se se apresentarem 
Eleitores de outros Districtos, farão no fim das Actas da 
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Eleição declaração especial delles, e dos Collegios , a que 
cada hbm pertencia ; como tfimbem declaratào quaes. os 
do seu Districto , que ahi não votárão , e quaes os Sup
plentcs chamados, e por morte, e mudança de domi
cilio de quaes Eleitores. 

Art. 33. o Alêm das duas copias, de que tratão o 
§ 9. o do Cap. 5. o, e o § 6. o do Cap. 6. o das,lnstrucções de 
26 de Março de 1824, se extrabirá na mesma occasião 
mais huma terceira , que será enviada ao Presidente da 
Previncia. 

Art. 34. o Com as Ordens , q·ue acompanharem este 
Decreto par~ as pr~entes Eleições, ir~ t!'mbem a q_ue 
marcar o d1a da Ele1cào em cada Provmc1a ; de maneua 
que a Junta de Paro.chia forme as Listai do Art. 1. o , 

t•m quanto se publica , e chega ao conhecimento de to
ti •<; os Parochianos o dia da Eleicão. 

A Eleição Primaria não pode;á ter lugar na mais 
remota Jlarochia, senão cinco semanas, pelos menos, 
depois que a ellas chegarem as ordens. 

Candido José de Araujo Vianna, do Meu Concelho, 
:Ministro e Secretario d'Estado dos N egocios do lmperio, 
o tenha assim entendido, e faça executar ·com ~ -des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em quatro 
de Maio de tnil oitocerltos e quarenta e dois , vigesimo 
primeiro da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubl'ica de Sua 1\iagestade o Imperador. 

Candido José de .A.raujo Yiarma. 
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COLLECtjAO D.\S LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1842. 

1'0:110 ;). o l'ARTF. 2. a SECÇÃO 10. a 

DECRETO N.o lfí8- de 7 tlc J\Jaio de 1812. 

Regulando a e.xecuçtio do ..-1rtigo 48 da Lei de 1 de 
Outubro de 1831. 

Exiginrlo a rrGularidade e e<:onomia da Admiuí~
tração da FazpnrJa Publica qne sl"jãp ddinidoi com a 
possível clarrza os casos -em que, prlo Arti1~o 'luan•Jlla 
c oito da Lei de {Jllíllro de Outubro dP mil oilncPntos 
e trinla e hum, podem os Prcsitlentes (hs Provin('ias 
ordrnar dPsp('z,ts alem das determiwuJa., por Ll'i e Or
dens do ( ;ovflrno lrnpet ia I, e 'l'eiHio ouvido o p:trpc·t·r 
da Seec;ão ele Fazenda do 1\len Consrlho d'Estado, 
llei pot· bem, em quanto iJ Assembléa Geral Lq~i:·da
tiva não drr a f'ste respeito a providencia que jul1~ar 
mais c·onvt>nientc, Decretar que se obs('rve o ~c~nÍillf'. 

Art. 1. 0 Por casos urgeoti:'S c rxlraordinarios, de 
que trata o Artigo quarerHa e oito da Lei dt~ qual:o dp, 
Outubro de mil oitorrnto;; e trinta t· hum, s•· f'B\Pil

dcrüo d'o1'a ·f·m diante unica e n•strictanH·nle os fJUC 
se ser,uem : 

1. 0 O de iuva;.;fin de inimigo:' 11a Prl!\ incia, por 
mar ou por terra, sitio ou hloquf'io. 

2. 0 O de rdwlliúo, scdir;:àu ou iu~utn•ic:to d!·ntro 
da Provi11CÍa. 

3. 0 O dP oq~allisaeüo e exprJi~·;io dc· tropas para 
soreono fle alguma 1'1 ovincia ,·isinl1a, 110::; rasos men
eionados. 

4. 0 U de prt·paro c equipatnt'Hlo .de Eal1Jareat;ÔI''3 
tle r,ueha para o mesmo fim. 

!), 0 O de nc<-e~sid.tde dP n•mt tlt>t' Jlt•l rt•t·IIOS ou mu
Hi~·tít'3 Je t~'H'I'I'il l' dt~ ho~·a a :d;;IJ'\Jd PtuYiw·ia ,(_ 
:i i ~.}n , ll· l:) Hll' :' lll :l'i l':'lS'~S, 
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6. 0 O de a'luartelamento e murriciameoto de tropas 
de differente Provincia que passem para soccorrcr al
t~uma Olllla, no~ l'asos referidos. 

7. 0 O dp, soceoiTf'r c rPp;u·ar alGuma Emharração 
de gtH'ITa da Armada Nal'iollal que o prrri~c Pm razno 
dt• n~ufragio, arribada fo1 cada ou qualqut·t' outro si-
11 i si r o , não excede !Ido a despt·za a q ua11to for ind is
JH'n"avel para evitar total ruin:t. 

8. 0 9 de soceorro em ignaPs eircunstancias a alguma. 
Embarcàç;io de {~Uerra de Naçüo amiga • S{'ndo legali
sadas • as df:•spezas com ;1s requisiçõPs. dos respeeti vos 
Cltf•fes ou Commanddntf's. 

U. 0 O de reparar os estmr;os occasionados por in
ceudio, inundacéio ou outro qualquer desastre nos pre
dios Nacionat>s, publieos Estalwleeimt>Hlos e Embarra
çilcs da Annad;a, quanto s~j:\ iudispensavel para evitar 
a total ruiua. 

10. O de so('(~orro a alanma ou alJ~nrnas Provín
cias nos caso:; de incendio, iuundacfio, fonw, epide
mia ou outro algum· semelltanlt~ iul~Jrlunio, sendo-lhe 
l'l'l]llPI'iJo pf'los PresiJentPs das mesmas Pro,'incias sob 
sua l't>!:'ponsahilidade, e dP~empl•nhat.las as formalidades 
do" A 1'1 i f~ os ~ . o , 3 . o e 4 . o 

11. O ch~ r e paro ou ronrerto de armazem, caes , 
ponte, Gllinda~tP ou qualquer parte do Pdifieio daAl
l'andega , l\lcsa do Consulado ou l\'lt·sa de Rendas, sem 
o qual se não possa continuar o expetliente. 

12. O de ter-sc ... acabado o Credito para sustentação 
da tropa, e n1io terem ciH·gado novas ordens do 1\linis
li~I'Ío reei a mndas f'lll lt>m po. 

Art. 2. 0 Neuhum destes rasos, por mais notorio 
qne seja, se dará pm· verificado, para CJlle na The
souraria respertiva tenha cumprimer•to a ordem do Prc
sidf'nle, sem que este a expeça aeompanhada de copias 
autht>nlicas da rPpresentacão , reclamação ou exigencia 
que ti,·er sido feita, c das informações dadas sobre a 
ueccssidade urgcnto e extraordinaria da mesma despcza, 
•~ s1~m que o'1 nsperlor d.a Thesouraria haja o pan·cer 
por csniplo do respectivo ProÍ'urador Fiscal~ que po
•ln<i ••xigir d11 me!'ma TJ,r:sonraria os esclarecimentos 
'{ti!~ i1d;;o~r prc:·i-,o' para l'.nm:1r Ih :'l'll j11izo. Se este 
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não $e conformar com a despT por não julgal-.1 com 
prl'hendida em alHum dos casos especificados no Art. 1. o,. 
o lnspector suspenderá a execução, e representará ao 
Presidente a illegalidade da ordem expedida, a qual 
toda via será eum prida se o Presidente insistir, decla
rantlo ~ne a expede debaixo de sua respo1tsahilidade. 

§ Umco. São isentas das formalidades acima pres
criptas as ordens pa•·a as despezas que devào ser se
cretas, nos casos dos paragraphos l.o, 2. 0

, 3. 0
, 4. 0 e 

5. o do Art. 1. o 

Art. 3. 0 1,-ogo que cumprida seja a ordem, quer 
de conformidade com o parecer Fisral , quer por in
sistt>ncia do Presidente, ou sem formalidadt:>s, por ne
cessidade de segredo, não só o mesmo Presidente , 
como o lnsp~cto~ da Thesouraria respectiva, tlarão 
parte circunstaneiatl<l ao Presidente do Thesouro Pu
blico e ao Ministro e Secretario d'Estado da Repar
tição a flUe pertencer a despeza ordenada. Ü:i I nspe
clores que faltarPm a isto, ou cumprirem alguma ordem 
fundada no citado A•·t. 48, não guardando as disposi
çõrs do Arti~o antecedente, incorrerão na pena de sus
pensão do emprl'r,o e de responsabilidade que se fará 
effectiva. R o~ Presidentes, cujas ordt>ns forem por 
insistcueia cumpriJas ou sem formalidades, e não pa
recerem justificadas e legaes no conceito do Governo 
Imperial, responderão por ellas ante o Tribunal com
petente. 

Art. 4. 0 Ainda nos casos em que os Presidentes 
são aulorisaJos a ordenar despezas alêm das marcadas 
nos Creditos abertos para as da respectiva Província, 
por causa de justifil"ada deficiencia destes, serão os 
mesmos Presidentes e os lnspectores das Thesourarins 
obrigados a dar parte disso immediatamente ao Tribu
nal do Thesouro Publico e ao Ministerio a que per
tencer a despeza ordenada, declarando o serviço para 
que o fôra e a importancia delta; e produzindo as ra
zões e documentos que justifiquem não só a deficien
cia do Credito aberto, como a necessidade de sup
pril-o ou excedel-o, a fim de que o Governo Imperial 
resolva sobre a leGalidade e necessidade, c npprove a.. 
('Ontinuaçiio da me5ma dcspeza. ,. 
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O Visconde 'd•Abrwe!l; do Meu CunAetho, Se
'llador do lmperio, MinR1ro e Secretario d'Estado dos 
Negocias da Fazenda, e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Publico Nacional, assim o tPnha entendido, 
e faça executar com os despachos necessarios. Palado 
do Rio de Janeiro em sete de Maio de mil oitocentos 
e quarenta e dois, vigesimo primeiro da lndependencia 
~do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade e Imperador., 

Yisconde d' Abrante1 . 

• 

• 

• 
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COLL'E~ÃO DAS LEts ')l 
l• 

I 842. 

TOMO 5. 0 l'AH'IE 2.a SEC~~ÃO 41. a 

_______________ ....... .,..:M"'Ci.a' ____ .... 

DECRETO N. 0 159-de 25 de AI, il de 1812. 

Organisa o Quadro dos O.fficiaes do Exercito, nwr·
CfLndo o numero que deve haver em cada Posto, 
em, co,~fonnidade do /1..1Üf{o 1. o do Decreto IV. 260 
do 1. 0 de Dezembro qe 1841. 

Art. L 0 O Ext~rcitd do lmperio do llrasil swrá 
compo~to dos Otnciaes tle l.a Liulaa constantes do se
guiute Quadro. 

1. o- Estado rltlaior General. 

Marechal do Exercito . . • . . • • • • • • . . . . . . . . • 1 
TenenlPs Gttneraes. • . . . • • • . • • • • . • . • • • • . . • 4 
MarechaP.s de Campo..................... 8 
Brigadeiros. . • . . • . • . . . . • . . . • • • • • . . . • . . . . . 16 

, 
2. o~ EMado Jlaio1' do Exercito de 1. a Classe. 

Coroneis •.......•.•. -•..... -. . . . . . . . . .. . . . . 12 
Tenentes Coroneis . : , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Majores .................................. 24 
Capitães ................••.•..•.......... 24 
Tenentes ....... , •..•.....•.............. 24 
A )feres ••.•••••.•..••..•.• '. . . . . • • • • • . . . • 2 4 

120 

3.0 ~Estado i.l'laior do Exercúo de 2. 3 Classe. 

Coroneis ..•.•.... 1, •••••••••••• , • • • • • • • • • 6 
l'enrntes (.;uroneJs . • . • • • .• • • . . . • . . • • . . . . . G 
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Majo~s ••••••..••..•..•..••..•.......• •.•.. ' ' 
Capities . •••••.•..... •. · ..... • · • · · · • ... • ~( 
'renentes .•••• • • • • • • • • . . . . . . . .. . . . . • • . . . . . 2-f 
Alferes. • ~ ~ ••..• ; • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

4.0
- Imperial Corpo de Engenheiros. 

Coroneis................................ 6 
Tenfmtes Coroneis • • • • • • . . . . . • . . . • • • . • . . . 12 
l\!:'j~JI('3,, ••.• •. •.,., ••.. , .... , ... , .. , ... 18 
( P•l<les ••••••••••••••••••••••••••••• , •• 24 
1. o.r, 'l'enenl··~. • . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30 

,2. 01 Te11 

Oito 
de oito Co 

O.fficiaes do b 

"- lnfanteria. 

de lnfaoterit~, compos.tos 
,,fa hum. 

·~eno Et~tado Jl;/aior. 

60 

Coroneis, ou Teu. u '.-;Commandantes. 8 
Majores .......... . 
Ajudantes .........• 
Quarteis Mestres •.••• 
Secretarias ............ . 
Capellàes .............. . 
Cirurgiões 1\'lóres ..•••..•••.• 
Cirurgiões Ajudantes ..•..•••.. 

. . . . . . . . . . . . 8 
.•. . • . • . . . 8 

• . • . • . • 8 
8 
8 
8 

. 16 

Oificiaes de Companh. 

Capitães .••..•••.•• ~ •. ·. • . • . . . . • • • . . . . . . . 64 
Tenentes ...•....•••••••.••••••....•... .- • 64 
Alferes ...•••.........•...••.••.•...•... 128 

Oito Batalhões de Caçadores compostos de 
seis Companhias cada hum. 

O.fficiaes do grande e :pequeno Estado Jtlaior. 

Coroneis, ou Tenentes Coroneis Commandnnte!. 8 

108 

150 

7.2 

!51 
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Majores ••.....••..•..••...•...•.••.....•• · 8 
Ajudantes •.•.•.•••.•••••. ·.•••••. . . . • • • • • 8 
Quarteis 1.\lestres ..•..•••.••.•.•••.••••••• - 8 
Secretarias. • • . • . • • . . . . • • • . • . • • • • • • .. . . . . • 8 
CapeiJães • . • • • • . . • • • . . • . • . • . • • . • • • • • . . . . 8 
Cirurgiões Mós·es. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 8 
Cirurgiões Ajudantes. . . • . . . . . . . . . • • . . • . • • 8 

O.fficia~ de Companhias. 

Capitães. • . . . . . . • . . . . . • • . • • • . . . . . . . . . . • • -48 
Tenentes . . . . . . . • . . . • . • • . . . • • • • • . . . . . • . • 48 
Alferes. . . • . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 96 

Em circunstancias ordinarias haverá só hum 
Alferes em cada Companhia, passando a aggre
gados os mais modernos. 

6. o- Cavallaria. 

Tres Regimentos de Cavallaria, compos
tos de oito Companhias cada hum . 

... 
Ofliciaes do grande e peqll.eno Estado Maior. 

Coroneis . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . • • • • • . . • • • . 3 
Tenentes Coroneis.... . • . . • • • . . . • • • • • . . • • . 3 
Majores...... . . • • • . • . • • . . • . . . . . . • . . . . . . . 3 
Ajudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . . 3 
Quarteis Mestres. . . . • . • • . • • • • • . . • . . . . • • • • 3 
Secretar i os. . . • • • . • • . • • • . . • • . . • . . • . . . . . . . 3 
C;tpellães. • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cirurgiões Móres •• ~ . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 3 
Cirurgiões Ajudantes • . . . . . . • . • • • . . • . • • . . . 6 
..,./'eterinarios. . • . • • • • • • • • • . . . . • • • • • • . • . • . . 3 
Picadores. • . • . . . . • . . . • • • . . . • . • . . • • . • . . . • 3 

Officiaes de Companhias. 

Capitães ...... , ...... , ..•.• · . . • . . . . . •. . • • • 24 

64 

192 

36 
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·.rcnentes . . . • • . . . • . • • . . . . • • • • . . • • • • • • . • . 2-4: 
Alferes .••••....•••..•...•.....•....•••• 48 

Em circunstancias ordinarias haverá só hum 
Alferes em cada Companhia, passando a aggre
cado~ os mais modernos. 

7. o-..J. rtillzaria. 

Quatro Batalhões d'Artilharia a pé, com
postos da oito Companhias cada hum. 

0./ficiaes do grande e pequeno Estado lftlaior. 

Coroneis, ou Tenentes Coroneis Com mandantes. 4 
1.\'lajores.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ajudantes ..•................. ·. . . • . . . . . . . 4' 
Quartei~ lVJestres ............ ~ -, . ' ........ · . . 4 
Secretartos .•.....•.....•• ~ . . . . . . . . . . . . . . 4 
Cape llães ...•.........•...• ·• ~ . . . . . . . . . . . 4 
Cirurgiões Móres . . . . . • . • . • . • . • . • • . . . . . • . 4 
Cirurgiões Ajudantes • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 8 

Officiaes de Companhias. 

Capitães. . • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • . . . . . . . . 32 
Tenentes • • . . . • • . • . . . . . • • . . • • . • • . . . • • . • . 32. 
Alferes ............. ; ...•....... ~ . . . . . . . 64 

Hum' Corpo d'Artilharia a cavallo, com
posto de quatro Companhias. 

0./ficiaes do grande e pequeno Estado ltlaior. 

Coronel, ou Tenente Coronel Com mandante·. . 1 
1\'lajor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1' 
Ajudante.. . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
Quartel Mestre. • • • . • . . • • • . . • . . • • . . • . • . . . 1 
Secretario. . • • . • . • . • • • • . • • . . • • . • • • . . . • . . . 1 
Capellão . . • • . . . . . • • . • • • . . • • • . • . . . • . . . . . 1 
Cirurgião l\fór .••••• , • ., . . . . . . • . . . . • . • . . • • 1 

96 

36 

128 
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Cirurgião Ajudante . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . 1 
Vo~eri nari9 • • • • • • • . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . • • 1 
Picador ..••....•......•..•..•••....• " • . . 1 

Oificiae! de Companhias. 

Capirães. • • • . . • . . . . • . . • . . • • • . • . . . • • • • . • . 4 
1. os Tenentes. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . • . . . 8 
2. os Tenentes.. . . . . . . . . . • • • • • . • . . • • • • . • . . 8 

Em circunstancias ordinarias haverá só hum 
2.0 Tenente em cada Companh.i~, passando a 
aggregados os mais modernos. 

8.!- Quatro Compa11lzia1 de Artífices. 

Capitães. . . . • . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 4 
1. os Tenenies . • . . • • • • . . . • . . . . . . . . • • • . . . . 4 
2. os Tenentes • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • 8 

9. 0 
- Hum Corpo de Pontoneiros, Sapn

dore~, e Mineiros, composto de duas Compa
nhias. 

Ojjiciaes do grande e pequeno Estado lU aio r. 

Tenente Coronel, ou Major Com mandante ... 
Ajudante .••.•.•.........•.•..••.•...•..• 
Quartel l\'lestre •• ~ •...••..••..•.••....•..• 
Secretario ..•..........•....•....•••..... 
Cirurgião Ajudante ..•.•................. 

Qjficiaes de Companhias. 

1 
1 
1 
1 
1 

Capitães................................ 2 
1. os Tenentes.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. 0

' Tenentes............................ 4 

10 

20 

16 

5 

8 

'fotal .•..••... , ..•.•..••. , . . . . . . . . . . . . . 1.346 

• 



( 2i 1 ) 

Arr. ~.! O Governo designará annualmente as 
praças de pret de que deverá compor-se cada hum dos 
sobreditos Corpos, ser,undo a força que for fixada, e 
as necessidades do serviço exigirem, dando aos mesmos 
Corpos a organisação 'lue julgar mais conveniente: 
podendo em circunstancias extraordinarias crear outros 
de novo, se as praças de pret decretadas excederem de 
dezaseis m i I. 

José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Guerra, 
o tenha assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio àe Janeiro em vinte 
e cinco de Abril de mil oitocentos e quarenta e dous, 
vigesimo primeiro da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'hgestade o Imperador. *ll:s ~ 

Josd Clemente Pereira:'~ ,.,, . 
. ~ ~ 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 11 PARTE 2. a SECÇÃO 42.• 

DECRETO N. 0 160- de g de Maio de 1842. 

Dando Regulamento para a arrecadaçiío dos !Jens 
dos defllntos e ausentes, vago.~ e do evento. 

Tendo ouvido o parecer da Secção de Fazenda do 
·~ ~!\'leu Conselho d'Estado ,. Hei por bem que se execute 
,.~~- Regulamento que com este baixa. assignado pelo 
f ,.----visconde d!Abrantes. do 1\'leu Conselho, Scn;tdor do 
._ •• .fmperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios 
7 Z, · ·~. da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Pu-

blico Nacional. O mesmo Ministro o tenha assim en
tendido, e faça executar com os despachos neccssarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em nove de Maio de mil 
oitocentos e quarenta e dois~ vigesimo primeiro da 
I n?ependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

I' isconde d'Abranles. 

Regulamento para a arrecadação dos bens dos de
funtos e ausentes, vagos e do evento , em confor
midade do Artigo 17 da Lei de 30 de Novembro 
de 1841 N. 0 243. 

CAPITULO I. 

Dos bens de defuntos e ausentes, c dos bens ''agos. 

Art. 1. 0 São bens de defuntos e ausentes: 
1." Os de heranças de fallecidos, testados ou intr::>- • 
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tados, de que se sabe, ou se presume hav&em her .. 
deiros ausentes. 

2.0 Os de pessoas ausentes sem se saber se são 
mortas, se vivas. 

Art. 2. 6 Huns e outros se devem inventariar, 
arrecadar e administrar até serem entregues a seus do
nos , se apparecerern , ou a seus herdeiros, successo-. 
res leflitimamcnte habilitados, ou até se h a verem por 
,·agos é devolutas á Fazenda Nacional. 

Art. 3. o São bens ·vagos, que, na conformidade 
das Leis vigentes, se devolvem á Fazenda Nacional: 

1. 0 Os moveis e de raiz a que não he achado se
u horio certo. 

2. 0 Aquelles cujo dono morreo sem deixar parentes 
até o decimo gráo, contado segundo o direito civil, 
uão teudo feito testamento; ou morrendo com testa
mento ou sem elle, os herdeiros repudiarem a he
rança. 

3. o Os denominados do evento no Múnicipio da 
Côrte. 

4. o O producto de todos os predios e quaesquer 
bens ,·ago5, ou heranças jacentes ainda litigiosas, que 
por falta de senhores ou herdeiros certos se devolvem 
á Fazenda Nacional. 

5. 0 Todas as Embarcações e Navios que se perde
rem ~ derem á costa nas praias do Irnperio, e seus 
caner,amentos sendo de inimigos ou corsarios. 

Art. 4. 0 Todos estes bens se devem inventariar, 
arrecadar, avaliar e arrematar para terem o destino 
leGal, na conformidade deste Regulamento. 

CAPITULO 11. 

Da contabilidade e escripturação,. 

A t·t. 5. 0 A contabilidade dos bens de defuntos e 
ausentes, e bens vagos se fará em hum jogo de quatro 
livros distinctos, que se denominarão : Livro de re
g isto ..los Inventarias, ,Li\'ros de termos de Leilão, 
Livro de Razão, c Li\To de Receita e Despcza. Estes 
livros sel'ào fomecidos pelos Escri,~ães, e aLertos, ru-
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:briudos e encerrado!J pelo Contador G~ral do The· 
~ouro Pqblico, e pelos Contadores das Thesourariu 
Provinciaes gratuitamenté. 

Art. 6. 0 O regiito dós inventario~ constará: 
1.0 Do nome, profissão, f'stado e domicHio do de

funto testado ou intestado, ou do ausente, com de
claracão se são ~nhecidos ou desconhecidos os ausentes 
a qu~m pertenção ou devâo pertencer os bens arre
cadados. 

2. • Da descripção dos bens, suas especics e ava
liações, e declaração dos avaliadores e do lugnr onde 
se fizerão as avaliac.ões. 

3. 0 Da designação das especies metallicas e classi
ficacão dos valores fiduciarios. 

4·.0 Dos livros de coauoercio, que serão numerados 
e ruhrieados pelo Juiz, se o nio tiverem já sido pelo 
fallf'cido, e do estado del:les. 

5. 0 Da declaração c natureza das obrigações act\vas 
e passifas. 

Art. 7. 0 O Livro dos termos de Leilão ser v 1ra 
para se lançarem nelle todas as arrematações que se 
fiterem , as entregas ·dos bens de raiz, moveis e se
m(nentes, a seus donos, ott ao!l herdeiros e interessados 
babilitados, as!i!ignando cada hum o :competente recibo. 

Art. 8. 0 O Liuo ·de Razão terá conta aberta a 
<'.nda inventuio, e no ti.tuí}O del4a irão dt'claradas as 
circunstancias do§ 1. 0 do Art. 6. 0 No debito das contas 
se ·carreg~rão ao Curador os ,.a lore5 especificados dos 
bens arrecadados, e postGs em administração por classes 
que constarem do rPgisto do ·inventario; no credito se 
lançarão os mesmos objectos, e seus valores entregues 
nos herdeiros e iuter.essad01 habilitados, com refe-
rcncia ás ordens do Juizo; as entregas feitas pelo Cu- · 
radar dos dinheiros crist-entee, e do producto dos bens f 
que se forem liquidando, e a importancia das clespezas 
t:om o costeio e custas .do provesso ·de cada her:mça , cle 
modo que t.'ada conta deste· livro, quando saldada e 
fechada, ·demonstre :em resumo o estado a c ti n' e pas-
si,·o de cada l1erança illiquida. 

Art. Y. 0 No Livro de Receita e Dcspeza escT.i
pturar-sc-ha n1 recri1'a todo o clinheiro recebido pelo 
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Curadot, pro\'imiente dos bens Pscriplurados no Livro 
de Razão; e na despezn todas as entregas e pagamentos 
que se fizerem por ordens legaes do Juizo aos herdriros 
P. interessados habilitados, á imporlancia da gratificação 
fixada aos Funccionarios, de que trata o Art. 26, e a 
importancia do saldo liquido dos bem~ arr(~cadados e 
administrados que se lwuver de remetter aos Cofres pu
blicos no principio de cada mez, de modo que cada 
conta de receita e despeza represente a totalidade ou 
valores de cada herança liquida. · .. 

Art. tO. No principio de Julho de cada anno, 
os livros de contabilidade e E.>scripturação, de que trata 
este Capitulo, serão remettidos no 1\Iunicipio da Côrte, 

• por intermedio da Hecebedoria, ao T'hesouro Pubiico; 
e nas Capitaes das Pro\·incias, por intermedio das res
pectivas R"ecebedorias das Capitaes ou Culleetorias, di
rectamento ás Thesourarias resvecti v as, onde, com pre
ferencia a qualquer outro trabalho, se tomará immedia
tamente, na fórma das Leis, a conta da gestão dos 
Curadores, a fim de que sem demora revertão os livros 
ao Juizo, expedindo-s~-lhes depois as quitações na fórma 
da Lei. Nos mais Municípios serão as contas tomadas 
pelos respectivos A3cntes da Fnenda, os quars darão 
conta ás Thesourarias do resultado, acompanhando tudo 
com tt copia tios livros. 

CAPITULO III. 

flos Empregados, suas obrigações e voncinumtas, 
e das penas. 

Ar·t. J 1. O Juiz dos Orphãos, lor,o que tiver co
nhecimento de ter fallecido .no seu districLo alguma 
pessoa com ou sem testamento~ deixando bens, não 
sendo casado, ou não se achando o conjuge na terra, 
ou não tendo herdeiros presentes, ascendentes , · des
cendentes, ou collateraes ·' notoriamente conhecidos, 
procederá a arrecadação e inventario de todos os bens , 
e proverá a respeito da administração delles, na fórma 
das Leis e cleslc Regulamento. He mesmo de sua obri
aaçào e da tlo E5cri vão procurarem flOl' todos os meios 
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a seu alcance ler conhecimento das pessoas que faHr
cerem nestas circunstancias. 

Art. 12. Da mesma maneira procederá n rrsprilo 
dos bens das pPssoas ausentes,. nos termos da Ordena~·áo 
Liv. 1. 0

, tit. 62 § 38. 
Art. 13. Os Delegados e Subdelegados de Poli

cia são ohr·ir,ados a particip:n· imwndiatamente ao Juiz 
dos Orphãos o obito de todos os intL dos do sPu dis-
tricto, ainda que com herdeiros, ou ·m elles prt:'-
sentes ou ausentes; e bem assim a noti1 ~·,rem aos so
breditos Juizes as pessoas que se tin·rem aust·n
tado sem se saber do seu destino, deixando bens de
~amparados; servindo-se para esse fim tambcm dos 
lnspertores 9e Quarteirão, -a quem darão as nrcessa
rias inslrurcões. 

Art. t4. Quando o Juizo, pela distanêia em flUe 
se achar do lugar· em que existirem os hens do falle
cido ou ausentes, não puder acudir immediatamentc 
para arrecadar a herançn, ficão os mesmos Delegados 
e Subdelegados obrigados a acautel-ar que se não ex
traviPm , até que se·apresente o Juizo. 

Pela falta de cumprimento do qnc fira disposto 
incorrerão na pena de demissão, e de hum~ multa de 
50;Jj) a lOO;j:/), alêm de serem responsaveis por todos 
os prrjuizos a que por sua negligencia derem causa. 

Arl. 15. Feita a al'fe('adaçào, e postos os bens 
em administraçüo, o Juiz de Orphiios, havendo todas 
as possiveis inforn1ac:ões a rcspeilo da naturalidade dos 
in testados, marHfn á affixar Edítaes no seu Termo, e 
dirigirá deprecadas para os Termos da naturalidade dos 
finados, se forem Nacionaes, a fim de lá tambem se 
affixarem Editaes por tempo rawa\·cl, chamando os 
herdeil'os, successores dqs mesmos finados, e todos os 
que direito tenhão na sua herança, a virem habilitar-se. 

Art. 16. Todas as herancas de bens de defuntos 
e ausentes, ou sejão de testam~nto, ou ab-intestado, 
serão arrecadadas, inventariadas e partilhadas com au
tlienci~~ do Procurador da Fazenda do Juizo dos Feitos 
da Côrte; nas Províncias com a dos Procuradores Fis
caes e seus Ajudantes, ou com a dos éollcetorcs nos 
luGares em que não houver Ajudante, 
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Ar!. 17. O Procurador da Fazenda, os -Procu
,.adorcs Fiscacs, seus Ajudantes e os Colleclores, per 
si, c 1wlo Solicitador, nos lugares onde o houver, a 
(Jtlt'm danio as instrucções necessarias, assistiriio a to
dos os actos da arrecadação, e inventario, para fiscali
sarcm a exactitlào da arrecadação, drscripção e avalia
çrio dos lwns, das despezas attendi v eis, e da certeza das 
dividas activas e passivas, e para requererem tudo
quanto con"ier· á expedição do mesmo inventario. 

Art. Í8. · He da· obrigação dos Empr·ê·gados de que 
tralào os dois Artigos antecedentes, promover em Juizo 
o andamento das arrecadacões e inventarias dos bens de 
defuntos c ausentes e da~ heranças jacentes; e reque
rer 11l'lle tudo quanto for conveniente para a boa ndmi
u istraçiio dos mesmos, para que st'jão arrí'ndados e 
arrematado., os que deverem ser, e se verifiquem nos 
Cofres publicas as entradas do producto liquido dos 
mesmos hens nas cpocas marcadas neste Regulamento, 
e ern g~"ral, quanto convier aos interesses da Fazenda. 

Esta mesma obrigação fica imposta á Recebedoria 
do !\1unicipio e ás mais Estações por onde se arrecadar 
o imposto, e a desempenharão por meio de requisições 
feitas ao Procurador da Fazenda, aos Procuradores Fis
<'aes c seus Ajudantes, nos lugares onde os houver, e 
Lem assim a de representar ao Tribunal do Thesouro 
e Thcsourarias, no caso de omissão dos mesmos Em
pr<.'gados. 

Art. 19. Para desempenho de tudo quanto fica 
disposto no Artir,o antecedente, ficão autorisados os re
feridos Empregados para requererem em Juizo, e cxi
r,irem dos Escrivães e Curadores todos os escla•·ecimenlos 
de que precisarem, e daquelles os .inventarias, pro
cessos e livros para os examinarem, c todos estes Func. 
cionarios ficã~ obrigados a satisfazer ás requisições que 
assim lhes forem feitas, para desempenho do que se 
dispõe neste Regulamento, pena de desobediencia e de 
suspensão por hum a tres mezes, a arbítrio do Tribu
nal do Thesouro e Thesourarias. 

Art. 20. Aos Juizes de Orphãos, além do que lhes 
incumbe a Lei de 3 de Novembro de 1830, cumpre 
promover o andamento dos in venta rios dos defuntos e 



( 2iR ') 

ausentes, e aeti v ar o apuramento das herança jacf'ntes 
e não addidas; remettendo pilra os Cofres publico3 o pro
dueto liquido, e rendimento daquellas f]UC não forem 
reclamadas uos lermos deste Her,ulamento, sob pena de 
incorrerem em h uma multa de 50WJ a 100~/tl, imposta 
na Côrte pelo Tribunal do Thesoqro, sobre represen
tacào do Administr·ador da Reeeheúoria e do Procurador 
da· Fazenda; e nas Províncias pelas l\'lesas das Thesou
rarias, sobre represenlação dos Procuradores Físcac:s, 
seus Ajuduntes ou Colleclores, sendo os mesmos Juizes 
ouvidos. 

Art. 21. Os Juizes de Residuos promoverão os 
processos convenientes dos bens vagos consistentes em 
bens de raiz <iue, por falta de seuhorPs e herdeiros 
certos, são recolhidos ao Thesouro Publico, a fim de 
que sejão anematados em hasta publica com as so
lemnidades legaes, dentro de st.·is nH'ZPs depois tle en· 
cerrado o inventario, e o seu protlucto liquido recolhido 
ao Thesouro Nacional, e Thesourarias 11as Províncias, 
e debaixn das mesmas pPnas do Artigo antecedente. 

Art. 22. Nos 1\Junicipios em que houver mais 
o e hum Escrivão de Orphàos, servirá hum delles pot· 
nomeacão do Governo. 

A;·t. 23. Aos Escrivães compete, alem da expe
diç<io dos aetos e processos judiciaes: 

1. 0 Escripturar· os livros de contabilidade estahe
leciJos neste Rer,ulamento. 

2. 0 Extrahir tio livro da receita e despeza dos di· 
nheiros a cargo do Curador, no principio de cada mez, 
a conta corrente de f]UC trata o Art. 30, e a Guia ex
plicativa do produclo lií]uido arrecadado 110 mez ante
rio•·, com especificaç<io do que pertencer á conta de 
cada buma arrecadação e atlministração, a qual será 
aulhenticada com a assignarura tio Juiz. 

Art. 24. Aos Curadores ou Administradores da
dos ás heranças jacentes e bens ausentes, compele: 

1. o A arrecatlação c administração das heranças ja
centes e bens tle ausentes de que forem cncarrq~ados, 
representando pelas mesmas heranças c bens em Juizo, 
c fora tlelle demandl.ltH.Io c sendo demandados pelo que 
lhes di:~scr rc~pcitu. 
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2. 0 Ter em boa r;uarda e couservacdo os bens ar
recadados fJUe lhes forem confiados. . 

3. 0 Promovei' activamenle pelos meios lega('s a ar
rec.Hiação de todos os objcctos pertenceules ás beranças 
jarenlt~s e patrimonio dos ausentes, e a cobrança de 
toda~ as dividas activas. 

1. 0 Solicitar nos devidos tempos a arremalaçíio dos 
hens de quP- trata o ArtiGo 29, e o arrendamento dos 
que trata o Artigo 31. 

5. 0 Entregar nos Cofres puLiic~s lodos os dinhei
ros existentes das heranças, e o producto de todos os 
hens e effeitos arreeaJados nas epucas marcadas neste 
Hcr,ulamenlo. 

Art. 25. 0 Ü:l Curadores incorrerão na pena de 
df'missúo, se por rwr,liceucia sua não se arrecadarem 
c conservarem devidamente os bPns da herança, e se 
nüo promoverem a cobrança das dividas activas, alêm 
de fi~arl'm responsa v eis, bem como seus fiadores, pelos 
prejuízos que soffrer a mesma herança. 

Art. 2ü. 0 Do proclucto que se anecadar P- apu
'rar do~ bens meucionndos uos Artigos antecedentes , 
Jepoi-, de abatida., as Je~pezas do custeio e cxpeuit-'n
te uellas, se deduziriio 6 1

/, por cento, a saLer: 1 por 0
/ 0 

para o Juiz; 1 '/, pot• o/o para o Escriv<io, ulêm 
dos emolumentos que lhe~ pertencerem pelos actos dos 
pl'oee:-;sos na fôrma elo HcGÍmento; 1 pur 0 /o para o 
Procurauor lia Fazenda; 1 f 2 por "/o para o Solicitador, 
e 2 1

/ 2 para o Curador , sem outros alsuns emolu
mentos. 

Art. 27. 0 Todos os sobreditos Funccionarios são 
obrigados a indemnisar ao 'fhesouro Nacional , por 
seus Lens havidos e por haver, pelos desc11minhos e 
JH'ejuizos a (jUe derem causa. 

CAPITULO IV. 

DisposifiÕes B·eraes. 

Art. 28. 0 Em todas as avaliacões de bens mo
veis, semoventes e de raiz, das h~ranças de defun
tos c ausentes , entrará hum Louvado por p~ate da 
Fazeuda N acionai , pena de nullidad.c do processo, o 
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qual será nomeado na Côrle pelo Administrador da 
Recebedoria, e nos mais lugares pelos EmpreGados de 
Fazenda a cujo cargo estiver a arrecadação tlo im
posto. Os Louvados deverão ser pessoas entendidas nos 
objectos que forem a valiaJ', desempenharão este en
caq~·o na fórma das Leis, indPpendentemeute de no
vos juramentos, e vencerão por cada a\'aliação os emo
lumentos estabelecidos nellas para os mais avaliadores. 

Art. 29.° Feito e concluído o inventario no mais 
curto espaço ele tempo possivel, srrão vendidos em 
hasta publica, precedendo EJitaes, todos os hens mo
veis e semoventP.s, e seu producto será recolhido aos 
Cofres publicas respectivos, 24 horas depois de feita a 
arrematação. Da mesma fórma será recolhido a ellcs 
todo o dinheiro, ouro, prata e pedras preciosas. 

Art. 30. 0 Os Juizes respectivos farão recolher 
aos Cofres puhliros, no principio tle eada mez, o pro· 
duelo liquiuo arrpcauado no mrz anterior, não só do 
rendimento que tiverem tido no dito tempo os hPt1s 
admiuislraúos, ramo Ja~ dividas que se tivt·rt·m co
hrado, pena de responsabi \idade sua , c tla dem issii o 
dos Curadores. Estas remessas scr1io acom panhc:das de 
v,uia do Juizo, em duplicata, c de h uma conta eor
n~nte da receita e 1.h•speza havida no mez anl.erior , 
que será assir,nada pelo Curador, Juiz e Esniriio. 
Destas guias, huma ficará na Estação arreeadadura , c 
outra será entreGue ao Curador, com quitação no H'I'SO, 

assignada pelo Tbesoureiro ou Collector , e seu Escri
vão, com del'laraçào da quantia e cspecic recebida , 
e do livro , folha e numero em que fica lançada. 

Art. 31. 0 O produclo dos bens que forem arrcma· 
tados nos termos do Artigo 21 , será pago á boca do 
cofre 24 horas depois de feita a arrematação, não sendo 
~ntregues os bens ao arrematante sem que apresente 
no Juizo o conhecimento em fórma, passado pela Es
tação respectiva, do qual conste a entrada dclla feita 
no cofre. 

- Art. 32.0 As justificações para a cobrança de di
vidas pertencentes ás heranças de bens de defuntos e 
ausentes, c as habilitações dos herdeiros serão feitas 
perante o mesmo Juiz dos Orphãos, conforme as Leis 
t'xistentes , sendo ouvidos no Município da Côrtc o 
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Procurador da Fazenda, e nas Provim·ias os Procura· 
dores Fiscaes, seu~ Ajudantes ou os Collectores; dan
do-se appe\la~1io ás partes contra quem se proferirem 
as Sentenças, e appellando os ditos Juizes ex-officio 
daqurllas que derem a fa\'Or dos habilitantes, para as 
Relações dos Districtos , sempre que o \'alor da di
vida ou da herança excet1er de 80~000. 

Art. 33. No caso de não apparecerem interessa
dos a l.abilitar-se como ler,itirnos successores e her
dPiros dos dt·funtos in testados. o Juiz dos Orphàos, 
la Hat1os os termos necessarios por que conste clara
mente h a verem-se praticado todas as diligencias legaes 
com audiencia dos Fiscaes, julgarão por suas Senten
ças vacantes e pertencentes á Fazenda Nacional os hens 
das herancas. 

Art. .34. Dentro de seis mez('s depois de con
cluído o inventario, nenhuma herança jacente ou bens 
vagos poderão ser conservados em poder dos Curado
res; os herdeiros ou interessados habilitados que no 
dito prazo a não reclamarem serão pagos pelo Thesou
ro Publico. 

Art. 35. Os fundos tlas heranças jal'entes e bens 
vagos recolhidos ao Thesouro Publico ser<io entregues 
aos ler,itimos herdeiros , ou a qurm de direito per
tencerem, á vista das deprecadas de que trata o Ar
tigo 91 da Lei de 24 de Outubro de 1832 , arompa
nhadas das habilitações originaes julgadas por Sent~n
ça, ficando o tra<slado dellas nos respectivos Cartorios: 
tanto nestas como naquellas terá vista o Procurador 
Fiscal do Thesouro e os· das Thesourarias. 

Art. 36. Nenhum pagamento proveniente de he
rança jacente ou de di vidas passivas do testador ou 
finado se effectuará sem fJUe primeiro seja pago o im
posto estabelecido pela Lei de 30 de Novembro de 1841, 
e sello que for devido da herança ou legado. 

Art. 37'. Todos os Provedores de CapeHas e Resí
duos, e Juizes de Orphãos, dentro do prazo de 60 
dias depois da publicação tleste Regulamento, ficão obri- · 
gados a dar ao Thesouro e ás Thcsourarias relações cir
cunstanciadas de todas as heranças jaeenles, e de todos 
os bens de ausentes que se acharem arrecadados e ndrni· 
nistrados debaixo da inspecção de seus Juiws, decla-
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rando se as heranças são de defuntos teslados ou in
testados, se são ronheciflos ou desconhecidos os au
setítes a quem pertençào ou devão pt>rl<>urf'r os hens 
arrecadados e administrados: quaes e quantos são seus 
bens , com suas descripções , avaliações c declaração 
de rendimentos, e o estado aetual da administracúo. 

Art. 38. O Procurador da Fazenda no l\lulli.cipio 
da Côrte, e os Procuradores Fiscaes das Thcsourarias, 
á vista das referidas relações, e fazendo todas as mnis 
diligencias convenientes, se reconhecerem que alr,uns 
desses bens se a chão vacantes nos termos de direi to , 
e no caso de prrtencerem á Fazenda Nacional , trata
rão da s~a encorporação e aproveitamrnto até se re
colher o seu produclo aos cofres respectivos. 

Art. '39. 0 Os Juizes a· cujo cargo esti,·erem os 
Depositas publicos dos seus Districtos, no prazo de 3 
rnezes, contados da publicação deste Regulamento, e 
de futuro todos os annos, darão balanço nos mesmos 
Deposites; e por esla occasião farão extra h ir h uma re
lação de todos os bens, de qualquer naturc1.a que se
jão, que se acharem depositados ha mais de 30 an
nos, declarando mui especificadamente a qualidade dos 
bens, ·a data e motivo do deposito, e a or-dem ou 
mandndo em virtude da qual se effPetuou. 

Da mesma fôrma praticanio os J uiZl-'5 dos Orp!J;ios 
a respeito dos bens que se acharem recolhidos nos res
pecti\·os cofres, c feita~ as relações, hullS c outros Jui-
7.C5 as remellrnio ao Thesouro Publico Nacional e ús 
Thesourarias, pena de responsabilidade. , 

Art. 40. o O Procurador da Fa1.end:t e os Procu. 
radores Fiscacs das Thesourarias , á vista das mencio
nadas relações, exigindo dos Juizes e dos respectivos 
Cartorios os mais esclarecimentos que lhes forem pre-

, cisos, se reconhecerem que alguns desses bens se a chão 
vacantes, procederão nos termos do A•·tir,o 38. 

Art. 41. Todas as heranças jacentes ora existen
tes no Juizo ficão sujeitas ás disposições deste Her,u
lamento em tudo quanto lhes forem applicaveis. 

Art. 42. Loso C]Ue for publicado este Her,ula
mento, se instituirá hum rigoroso exame das heran
ças jacentes c bens vagos que existirem desde 22 de 
Setembro de 1828 , em que foi extincln a 1\lcsa da 
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Conscieocia e Oa·dens, tomar-se-ha conta ao Juízo e 
aos Curadores , e for.mar-se.;.ha hum balanço em du
plicata do activo e passivo das mesmas heranças, fi
cando hum exemplar no Juizo, e sendo o outro re
mettido na Côrte á Recebedoria do Município, e nas 
Províncias ás Thesourarias "respectivas. Este exame será 
feito por commissões nomeadas na Côrte pelo .Minis
tro da Fazenda , e nas Províncias pelos lnspectores das 
Thesourarias. · 

Art. 43. 0 
. São sujeitas ás disposições deste Re

gulamento e da mais legislação respectiva em vigor 
as herança5 jacentes. e bens vagos.· existentes no Brasil 
pertencentes a estrangeiros que fallecerem com. testa
mento ou sem elle, e não pertencerem 11 Nações com 
quem existão Tratados, nos quaes haja estipulações es
peciaes e diversas. Todos os actos judiciaes e adminis
trativos relativos a estai herancas serão feitos com as-
5Ístencia dos respectivos Cons~les, ou de pessoa por 
elles autorisada, sendo para esse fim avisados pelo Juiz 
e procedendo-se á sua revelia quando não compareÇão. 

CAPITULO' V. 

Dos hens do evento. 

Art. 4 4. 0 Sào bens. do evento os c:'cr;, \'os , ga
do ou bestas, achados sem se saber do senhor ou dono 
a quem pertenção, cujo producto liquido, dP\"C ser re
colhido á Recebedoria do l\lunicipio na Côrte, e ás 
Thesourarias nas Provincias. 

Art. 45. 0 .Nos Juizos lVlunicipacs .1 cujo cargo , 
pela Lei de 3 de Dezembro de 1841 , estão ora as caa
sas da compelencia da Provedbria dos Residuos, have
rá para. a arrecadação~ arrematação dos bens do even
to...,.os livros seguintes: · ~ · · 

1. o O Livro de arrecadação em que se lançarão o dia, 
mez e ao no da achada , o nome, naturalidade, idade e· 
signaes dos escra \'OS achados, eom todas as declarações 
que delles se puderem haver; a côr e signaes do gaJo 
ou bestas , o nome de quem as achou , e o lugar on
de forão achados; e hem assim o valQII' em que forão 

, avaliados. 



( 284 ) 

2. • O Livro de termos, em que se lançarão as aTa· 
liações ~os escravos, gado e bestas achadas, e os de 
arremataçõe5 dellas e das remessas do producto á Rc
cebedoria do Município e Thesourarias. 

3. 0 O Li no dos depositas, em que se lançarão as 
verbas de entrada e sabida· dos ditos escravos, gado, 
bestas do evento, que hão de ser depositados no De
posito gera I. 

Art. 46. Logo que forem apresentados os escra
vos, gado e bestas achadas, e pelas diligencias e ave
riguações a que se proceder, se não conseguir saber 
a quem pertencem, se fará. immedialamente a avalia
ção em que intervirão os Lançadores, na fórma do A r
tigo 28, c verificado o lançamento nos termos do Ar
tigo 45 § t. o, se remetterão ao Deposito geral. 

Art. 47. lmmediatameóte se passarão Editaes por 
que se chamem a:; pessoas que tiverem direito aos es
cravos, bestas e r,ado achados do evento, sendo de 
60 dias para os escravos, e 15 para o gado ou bes
tas , apregoando-se nos lugares publicos , e nas au
Jiencias do Juizo 1\'lunicipaL 

Art. 48. o Findo o prazo dos Editaes, e certifi
cando o Porteiro ter feito os pregões, serão arrema
tados os escravos, ht1stas ou gados do evento em praç,a 
publica, com as formalidades legaes, e dPpois de de
duzidas as despezas do Juizo e do Deposito, se remet
terá o liquido á Recehedoria do 1\-lunicipio e Thcsou
rarias. 

Art. 49." Se, depois de concluida a arremata
ção, recolhido o producto á Recehedoria do Munici
pio e Thesourarias, comparecer o dono do escravo ou 
animal achado do evento, e justifi<:ar pelos meios com
petentes o seu dominio nesse escravo ou animal, e a 
identidade delle, de maneira que o Juiz reconheça o 
seu direito , ordenará ~or -sua Sentença que se lhe 
entregue o producto liquido·•aa arrematação do mes
mo escravo ou animal, e lhe dará precatorio para o 
levantamento , na fórma do Artigo 34 deste Hegula
mento. 

Rio de Janeiro em 9 de l\laio de 18 42. 

JTiscondc d'_,4brantes 



( 285 ) 

COLLECCÃO DAS LEIS DÓ IMERIO DO BRASIL. . . 
1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.3 SECÇAÕ .f3. a. 

DECRETO N ,c» 161-de to de l\laio de 1842. 

Creando !zum Promotor em cada lwma~-das Comar
cas da Provincia de S. Paulo, e mm·

cando-llzes ordenados. 

Hei por bem, para execução do Artigo vinte e 
tres ua Lei numero duzentos e sessenta c hum· de 
tres ue Dezembro do· ano o proxi mo passado, e em 
conformidade do Artigo duzentos e dezanove do Regu
lamento numero cento e vinte de trinta e hum de 
Janeiro do corrente anno, Decretar o seguinte. 

Art 1. o Haverá hum Promotor Publico em cada 
huma das Comarcas da Provincia de S. Paulo. · 

Art. 2. 0 Os da primeira, segunda , quinta e 
sexta Comarcas, vencerão annualmente o ordenado de 
oitocentos mil réis. Os da terceira , quarta e setima 
o de seiscentos mil réis. 

Paulino José Soares de Sousa , do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da 
Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dez de Maio de mil oi
tocentos quarenta e dous , vigesimo primeiro da ln-
dependencia e do lmperio. . 

. . 
Com a Rubrica de .Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 
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DECRETO N. 0 16~- de to de Maio de 1842. 

O c "clara qu.aes os Termos da Provincia de S. Paulo 
que devem, Jer reunidos á outros, debaixo da ju· 
risdicção de hum Juiz b'lwzicipal e de Orplzãos , 
e quacs ni'to , e marca ordenado aos respectivos 
Juizes. 

Hei por hem , para a execuçélo da Lei numero 
duzentos c sessenta e hum, de Ires de Dezembro do 
anno proximo passado , e em conformidade dos res
pecti,·os flcrrularnentos, Decretar o seguinte. 

Art. 1. o Ficão reunidos debaixo d:t jurisdirç:io 
de hum Juit. l\1unieipal e de Orphiios, na Província 
de S. Paulo, o Termo de Arêas com o de Queluz ; e 
o de Lorena com o de Silveir·as, na primeira Coroar· 
ca : o de Jacarehy com o de S. Jos(~ ; o de Mor,y das 
Cruzes com o de Santa Isabel; o •h C;] pita l •·om o 
de Santo Amaro (em quanto houver Juiz do Cind) , 
na s0.aunda : o da Villa da Çonstituição com o da Li
meira , na terceira ; o de Paranasuá com o da Guara
tuba, na quinta: o de lguape com o de Xiririea; o 
de Santos com o de S. Vicente; o de S. SPhasti<io 
t·om o de Villa Bella, na sexta; c o de Mogymirim 
com o da Casa Branca, na sctima. 

Arr. 2. 0 
().; Termos de Guaratinr;uitá, Pinda-

mouhn{~aba, Taubaté, A ti baia, Bragança, Campinns, 
]IIÍ, Sorocaha, ltapetininga, Castro, Coritiha, Oba
tuba, c da Franl'a do Imperador ter;'lo cada bum llum 
Juiz l\lunicipal, que acoumulará as funcÇõcs de Juiz 
dos Orphüos. 

An. 3. 0 o~ Juizes dessi~S Termos Vf'fi('PI'ão o or
denado, que lhes fica marcado na Tahrlla junta no 
presente Deerclo, nssir,uada por Paulino Jo:-é Suan's 
de Sousa, do l\'leu Conselho, lVIinistro e Secretario de 
Estado dos Ner,oeios da Justiça. 

Art. 4. 0 Os outros Termos da referida Provín
cia não mencionados nos Artiaos antecedentes , fira
rão em quanto, sobre informações do Presidente da 
Província' Eu n:io nesolver o contrario' debaixo d<L 
jurisdicçiio dos Juizes Municipacs Suhstitutos, de que 
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trata o Artigo dezanove da Lei numero duzentos e 
sessenta e hum, de tres de Dezembro do anno pro
ximo passado , 03 quaes act~umularão as fun.eções de 
Juizes dos Orphãos. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
l\linistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça ('Xrcutar. Palacio do 
Jlio de Janeiro em dez de 1.\'Iaio de mil oitocentos e 
quarenta e dous, vigesimo primeiro da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iacestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 

Tabrdla dos ordenados que devem ve,zcer os Juizes 
flfwzicipaes e de Orpfuios dos Termos da Provin· 
c ia de S. Paulo , a que se rr.fere o Decreto da 
data desta. 

Primeira Comarca. 

Arêas e Queluz .••..••...•• ~ ....•.•..•. 300~000 
Lorena c Si I v eiras. . • . • . • . • . . . . . . . . . • • . 300."/7)000 
<;_uaratinK'uitá •••••.•••...•...•...•.• •· 3oo:;pooo 
!),nHlam?nha{pLa •••••.•...•...•..••.••. 3oo~i;')ooo 
laubale .••••••.•.••••••.•...••••••••. 300~000 

Segunda Comarca. 

Jacarehy e S. José. • . • . • . • • • . . • . . . . . • . 250~000 
MoGy das Cruzes e Santa Isabel. ••.•.. ·~ 250~000 
Capital e Santo Amaro em quanto houver 

Juiz do Civel .•• ! ••••••••••••••••••• 3oo;rt>ooo 
Atibaia ....•...•........•••.••...•.••• 25oWJOOO 
BraGança .••.••..••••...••••••.•.••••• 250~000 

Terceira Comarca. 

Campinas .••••••••••.•..•.•..•....•..• 300~000 
Constituição e Limeira .•.••......• , . • . . 2.10./i)OOO 
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Quarta Comarca. 

ltú • • • • • . . • • . • . . . • . • • • • • . . . • • . . . • . • . . 300~000 
Sorocaba • . • • • . • • . • • • • . . . . • . • . . • . . . . . • 300W)DOO 
!tapetininga •.•....••••..•....••••.•••• 250~/1)000 

Quinta Comarca. 

Castro •.•.••••••.•••••.•••...•••••••• 25o;n;ooo 
Coritil>a •.•.•••••.•••.•••.••••••.•...• 300./POOQ 
Parana::;uá e Guaratuba •.....••.•..••.•. 3oo.7]'Jooo 

Sexta Comarca. 

lguape e Xiririca.............. . • • . . . . • 3oo.mooo 
Santos e S. VicPnte •••••••..••••...•... 35o.mooo 
S. Sebastião e Vi \la Bella. . . . . • . . • . . . . • • 2 5o.)?ooo 
Ubatuba. • • . • . • . • . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . 300.f.+"OOO 

Setima Comarca. 

Mor,i-mirim e Casa Branca ••.••.•••..... 300<1/)000 
Franca do Imperador .••...••..•••...•.. 250 .~000 

Palacio uo Rio de Janeiro em 10 de Maio de 1842. 

Paulino José Soares de Solua. 

-·-
DECRETO N.o 163 -de 10 de Maio de 1842. 

Creando 1ltQ Cidade da Balda e seu lJfunicipio tres 
Juizes Municipaes. 

Hei por bem, em execução do Artigo vinte ua Lei 
numero duzentos e sessenta e hum de tres de Dezembro 
do anno proximo passado, Decretar o ser,uinte. 

Artigo unico. Haverá na Cidade ua Bahia e seu 
1\'lunicipio tres Juizes 1.\lunicipaes, com jurisdicção cu
mulativa, tendo hum a designação de Juiz 1\'lunicipal 
da primeira Vara, outro da se~unda , e outro final-
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mente da terceira , os quaes vencerão o ordeuado que, 
sobre informação do Presidente da respectiva Província, 
lhes for marcado. 

Paulino José Soares de Sousa, do t\Ieu Conselho, 
1\'linistro e Secretario d'Estado dos Ner,ocios da Jus
tiça, o tenha assim entendido , e fa~~a executar. Pa
lacio do H i o de Janeiro em dez de l\Jaio de mil oito
centos e quarenta e dous, '·igesimo primeiro da Inde
pendencia e do lmperio. 

·Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 

DECRETO N. 0 164 -·ele 10 de Maio de 1842. 

Crcando na Cidade. da Bahia e seu. if;/unicipio dous 
Juizes de Orphãor. 

Hei por bem , em execução do Artigo cento e deza: 
sete da Lei numero duzentos e sessenta e hum de tres 
de Dezembro do armo proximo passado, Decretar o se
guinte. 

Artir,o unico. Haverá na Cidade da Bahia e seu 
.Município dous Juizes dos Orphàos, tendo hum a de
sir,naç;lo de Juiz dos Orphàos da primeira Vara~ e 
outro da st>gunda; e caua hum o Districto que lhe for 
marcado, na fórma do Artigo sexto d(i) Regulamento 
numero cento e quarenta e tres de quinze de 1\'larÇo do 
corrente anno, e ordenado que sobre informação do 
Presidente da respectiva Província lhe for arbitrado. 

Paulino José Soares de Sousa, do 1\'leu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos N~gocios da Justi
ça, o tenha assim entendidó , e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dez de Maio de mil oito
centos e quarenta e dous, vigesimo primeiro da Inde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'Iagestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sou~a. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO llUPERIO DO TIRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a 

DECRETO N. 0 165- de 11 de :Maio de 1842. 

JJJarca a gratificapio que devem vencer o Clu'fe de 
Policia da Côrle, e os das Províncias do Riu 

de Janeiro, S. Paulo· eEspilito Santo. 

Hei por hem, para execução do Artigo terceiro da. 
Lei numero duzentos e sessenta e hum de trcs de De
zembro do anno proximo passado, DP-cretar o seguint<•. 

Artigo unico. Os Chefrs de Pulicia da Côrte, e 
das Provim·ias do n i o de Janeiro, e São Paulo, vcn
çetào cada hum a r,ratificaçào annual de oitocentos 
mil réis. O da do Espírito Santo a de quatrocentos 
mil réis. 

Paulino José Soares de Sousa, do :Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'E!;tat!o dos N(•gocios da Jus
tiça, o tPnha assim entendido, e faça €Xceutar. Pa
lacio do Rio de Janl'iro em onze de 1\Iaio de mil oito
centos e quarenta e dous, vigesimo primeiro da lmle
J>endcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\iagestade o Imperador. 

Paulino José Som·es de Sousa. 
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DECfiETO N:o 166- do 11 de Maio de 1842. 

)l-'larca a maneira por que devem ficar reunidos os 
Termos da Província do l~'spirito Santo, debaixo 
da jurisdicção de lzwn Jui~ )funicipal e de Orphãos, 
e os ordenados dos respectivos Juizes. 

Hei por bem, para execução da Lei numero du
zentos e sessenta e hum de trcs de Dezembro do anno 
proximo passado, e em conformidade dos respectivos 
Regulamentos, Decretar o seguinte. 

Art. 1.° Ficào reunidos debaixo da jurisdicção de 
hum Juiz I\lunicipal e de Orphãos, na Província do 
Espirito Santo, o Termo da Cidade da Vicloria com 
o da Villa do Espírito Santo; os das Villa de Linha
res, e Barra de São Matheus com o da V i lia de S. 
Matheus; e os das Villas de Guaraparf e Benevente com 
o da Villa de ltapemirim. 

Art. 2.° Cada hum desses Juizes Municipaes e 
de Orphãos vencerá o ordenado de quatrocentos mil 
réis annuaes. 

Art. 3. 0 Os Termos da Villa d.e Nova Almeida, 
e da Serra, ficarão cada hum dt'baixo da jurisdicção 
dos Juizes Municipaes Substitutos, de que trata o Al·
tigo dezano•e da Lei numero duzentos e sessenta e 
hum de tres de Dezembro do anno proximo passado, 
os quaes accumularão as funcções de Juizes de Orphãos. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, 
o tenha assim entendido , e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em onze de i\Jaio de mil oitocentos c 
quarenta' e dous, vigesimo primeiro da Independencia 
e do Imperio. 

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

Paulino José Soares de Sousa. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO ll\IPERIO DO DRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 

DECRETO N.o 167-Je l-i de l\hio de 1842. 

~4pprova o Plano da organi.~açilo du.<: Corpos do F.Ter
cit.o do lmperio do llra.çi[, em circun'ilancias ex
rraordinarias, na conformidade do ./h tit-;o 2. 0 do 
Decreto N. 0 159 de 25 de Abril de 18·12. 

Hei por •hem Approvar o Plano da oq;anisaçào 
dos Corpos do Exercito do' Brasil ,l rm cirrunstaneias 
l'Xlraordinarias, qtw com este b:1Íxa , a:-;"iigll'tdo per .Tosé 
Clt•mentl' Pereira, do .Meu íCollselho, J\Iinistm c Se
nelario d'E~tado dos Nq;ocius da Guerra. O mesmo 
t\1iuistro e Secretario <.l'Estado, o "tenha assim l'nlen
Jido, e fa~·a Pxerutar eom .os despachos n~·rcssarios. 
Palacio do Hio de JanPiro em quatoue de l\Iaio de 
mil oitocentos e quarenta e dois, ,·i;~esimo primeiro 
da IndcpetHh~ncia e do l mperio. 

Com a nubrif·a de Sua 1\Iage~tadP o I rllp('l'ador. 

Jos(; Cle!llcnfe Pereira. 

PLANO DA OHGANISAfJ};o DOS COJ(POS no E\ EJ:CITi 1 DO 

nr.ASIL, E~J. CinCUNSTANCIAS EXTllAOIWINAIUAS , I'; A 

CONFORMIDADE DO ARTIGO 2. 0 DO DECBETO N. 0 ·J ;>fl 
DE 25 DE ARRIL DE 1 fVJ.2. 

I. o - ( Jrgmzi.wção de !twn Batallu"fo de Fflsilcims 
composto de 8 Companhias. 

Coronel, ou T('IH'nte Coronel Comma11dat1h' .. 
1\'fajor ................................ . 

2 
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Ajudante .............................. . 
~uartcl Mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
SPcretario ............... • ............. . 
Capell<io .............................. . 
Cirurr,iào l\'lúr ................ : . ....... . 
Cirurgiões Ajudanlt•s ................... . 2 

"'1 
I 

Sargento Ajudante ...................... . 1 
Sargento Quartel Mestre ................ . 1 
~spingar:deiro ......•............... : .... . 
Coronherro ....................•. ~ ...•.. 

1 
1 

·rambor mór .......................... . 1 
l\Ieslrc de l\1usica ............•.......... 1 
r\lusiros .............................. . 16 
Cabo de Tabores ....................... . 1 
Pifanos ............................... . 2 

25 
IIuma Companhia. 

Capitão ............................... . 1 
Tenente .. · ........•.................... 1 
A lfPres ............................... . 2 

4 
Primeiro Sargento ..................... . 1 
Segundos Sargentos ..................... . 
Furriel ............................... . 

2 
1 

Cabos ................................ . 8 
Auspeçadas ............................. . 8 
Soldados .............................. . 80 
'fambores ............................. . 2 

102 

Recapitulação. 

Officiaes do grande e pequeno Estado Maior. . 9 
Ditos de 8 Companhias ............. :. . . . 32 

41 
Praças de pret do Estado Menor. . . . . . . . . . . 25 
Ditas de 8 Companhias a 102 ............ 816 

841 

Todos . 882 
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2. o - o,·ganisação de hum Batalhão de Caçadores, 
composto de 6 Companhias. 

Corpnel, ou Tenente Coronel Com mandante. 
M<~jor ........•. ·......•.•...•.... . . . . . 1 

Ajudante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . l 
Çuartel. Mestre ........ '. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sccretarao . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . 1 
~?pell~~ .•. :. . . . . . • • • . • • . . . . . • • • . . . . . . 1 
C..:arurr,aao Mor • • . • . • . • . . • • . • • • . . . . . . . • . 1 
Cit·urgião Ajudante . • • • • • • . • • . • • • • . • . • • . 1 

Sargento Ajudante . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sargento .Quartel Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Espingardeiro.. . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . ·1 
Coronheiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Corneta m6r ... ,. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 
Mestre de Musica. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 1 
lllusicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l6 

Ifuma Companhia. 

Capitão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~.renente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alferes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Primeiro Sargento ..................... . 
Segundos Sargentos ......••.•..•...•.... 
Furriel ............................... . 
Cabos .................••......•••..••. 
A ns pPçad as •••••.••••••••••••••••••••••• 
Soldados • . ..•.••••.• :' • ................. 
Cornetas .............•.•...•.... ·• ..... .. 

Recapitulação. 

Offiriaes do grande e pequeno Estado Maior .. 
Ditos de 6 Companhias ......•..........• 

1 
2 
1 
6 
6 

60 
2 

8 
24 

2 

6 

22 

78 



( 295 ) 

Praças de pret do Estado Menor. . . . . . . . . . . 22 
Ditas du 6 Companhias a 78. . . . . . . . . . . . . . 468 

490 

Todos .................. , .................. 522 

3.0
- Organisação de hum Regimento de Cavnllaria • 

Ligeira, composto de 8 Compq_nlâas. 

Coronel. .............................. . 
rrenente Coronel. ................. · · . · · · 
1\Jajor ................................ . 

Ajudante .................•.••••......... 
Quartel lVIestre ......•••••.............. 
Secretario ............................. . 
O.pellão .............................. . 
Cirurgião Mór ......................... . 
Cirurftiõe~ Ajudantes ................... . 
Veter1nar1o .......•.................... 
I)ieador ............................... . 

Sftrgento Ajudante ...................... . 
Sargento Quartel Mestre ................ . 
Selleiro ............................... . 
Espingardeiro .......................... . 
Coronheiro ....•..•.................... 
Trombeta, ou Clarim mór .............. . 

Huma Companhia. 

Capitão .•.............•......... · ......• 
Tenente ....... · ........•...........•.. 
Alf~res ................................ . 

.Primeiro Sargento ... · ••....•..•......... 
Segundos Sargentos···················~· 
Furriel ....•......•.................... 
Cabos ................................ . 
Anspeçadas .................... , ...... • · · · 

1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
t 

9 
1 
1 
1 
1 
t 
l 

6 

•t 
1 
2 

4 
1 
2 
1 
6 
6 
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Soldados. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !"l2 
Trombetas, ou Clarins.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
l<'errador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

~lecapitulação . 

Officiaes do grande e pequcn9 Estad~ l\faior.. . 12 
Ditos de 8 .Companhias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Praças de pret do Estado Menor. . . . . . . . . . . 6 
Ditas de 8 Companhias a 71 . . . . . . . . . . . . . 568 

71 

44 

574 

Todos ••..••••............................. 6 t 8 

4. o- Organisação de hum Batalhiío de A rtillzaria 
a pé , composto de 8 Companhias. 

I 

Coronel, ou Tenente Coronel· Com mandante. 
:1\-Iajor ................................ . 

Ajudante .............................. . 
Quartel Mestre ........................ . 
Secretario •....•........................ 
Capellão •.•............................ 
Cirurgião Mór •...•.•.....•...........• 
Cirurgiões Aju.dantes .•.•.••............. 

Sargento Ajudante •.•......••............ 
Sargento Quartel Mestre ••.•............. 
Espingardeiro ..•....•..•..•...........•. 
Coronheiro .••.......................... 
Tambor mór .......•................... 
Mestre de Musica ...................... . 
Musicas ................................ · 
Cabo de Tambores ..................... . 
Pifanos ........................ ·. · · · · · · 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

S6 

2 

2 

7 

25 
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11 u;,1a Companhia. 

Capitiio ............................... . 
Primeiro Teucnle ...................... . 
Scaundos Tenentes ..................... . 

Prinwiro Sar·r;cnlo ...................... . 
s,eGU!ldos Sargentos .. : . ... : ........•..... 
l•urru~l ..•.••••.•••..•.....•••... •. •. • · 
Cabos •....•..••...•.••..••.••... • •··•·• · · 
Auspeçadas .••..••...•...••••••.••.•.•• 
Soldados ...........••...•..••...•... · . 
'I'amhorcs ............................. . 

Recapitulação. 

1 
l 
2 

2 
.1 
·o 
6 

60 
2 

Ofliciaes do grande c pequeno Estado Maior. 9 
Ditos de 8 Companhias.................. 32 

Praças de pret do Estado Menor.. • • • . • . • . • 26 
Dita de 8 .Companhias a 78 .••.•..••..••• 624 

78 

41 

649 

'fodos ............•........................ 690 

5. o- Organisação de hum Corpo de Artilharia a 
cavallo , composto de 4 Companhias. 

Coronel ou Tenente ·coronel Commandante.. 1 
:\'Iajor ........... ·. . • . . . . . • . . • . • • . • . • . • • 1 

2 
c\judante......................... . . • . . 1 
Çuarlt>l. Mestre. . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . 1 
Secreta rio. . . . • . . . . • . • • . . . . • . . . • • . . . . . . . 1 

~~tpcll<~~····.··························· 1 
Cu·urg1ao 1\'Ior. . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1 
Ciruq~iào Ajudante...................... 1 
V eteriuario. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 
Picador •.....•.. , •......•.•.•. , . , • . • • . . 1 

8 
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Sargento Ajudante •. ~ .•• 1................ 1 
Sargen.to Quar~el Mestre. • • • • • • • . • • • • . . . • • 1 
Correearo Selletro .•.•.•.•..••.• 1 • • • • • • • • 1 

1 Espingardeiro, ou Serralheiro............. 1 
Carpinteiro Segeiro .•.••..••.••......•..• 
Cocheiro • . • • • • . . . • . . . • • . • . • • • . . • . • • . . . 1 
Trombeta, ou Clarim mór. . . . • . . . . . • . . . . . 1 

Huma Companhia. 

Capitão ....... , ...••.................. 
Primeiros rrenentes .....•..•••.•.••••••.. 
Segundos Tenentes ..•..•••........••.... 

Primeiro Sargento •.••.••.. • •••...••..... 
Segundos Sargentos .................... . 
Furriel ••.•...•.....••....••....•...... 
Cabos ................................ . 
Anspeçadas ........................... . 
Soldados Artilheiros .................... . 
Ditos Conductores ..............•...••••. 
Trombetas ou Clarin!l ....•.••••••.•..... 
Ferrador .........•••...••....•........ 

Recapitulação. 

1 
2 
2 

5 
1 
8 
8 

54 
50 

2 
1 

Omciaes do grande e pequeno Estado Maior . • 1 O 
Ditos de 4 Companhias................... 20 

Praças de pret do Estado menor ... • • . • . . . • 7 
Ditas de 4 Companh.ias a 130 .••.........• 520 

7 

5 

130 

30 

527 

Todos .............. ~................... 557 

6. o- Organisação de huma Companhia de Artijí'ces. 

Capitão • . • . • . • . • • • . . • • . . . • • . . . • • • • • • • . 1 
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Primeiro Tenente .. ; ••..•.•.......•....• 
SeGurHlos 'renenles •.•••••.....•.••.••••. 

J>rimeiro Sarr;enlo •••••.••••...•••...•••. 
Senundos Sargentos ••.•..•••••..••..•.•. 
-~ rti~ces de FoGo ••.•. • • • ..••....... • . · · 
I• urr1el.. • . . . • . . • • . • • • . • . • . • . . . . . • . . .• 
GaLos •.••• • ..••.••••••••• • .••..••.•.•. 
AnspPçadas .......•..•......•...•...... 
Soldados •.••..•.•••. • •.•• • •. ·• .••...•.• ·'1-l· 

rranlbores ......... · ..•.. · .••.•••..•.••.•. 

Recapitulação. 

1" 
2 

1 
3 
6 
1 
6 
6 

60 
2 

Officiaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4" 
Praças de pret· ............ : • .•. : . . . . . . . . 85 

'I,odos ................... :. . . . . . . . . . . . . . . 8~-~ 

4 

85 

7. o.- Org{mi5ação de lwm Corpo de Poritoheiros , 
Sapadores , e 11/ineiros , composto de-

duas Companhias 

Major Commandaute ........ ' •..•......... 1 
1 

Ajudante •............•...... ~- .......... ·~ 1 
Quartel Mestre ••...•......•. -........... . 1 
Secretario.-~ •••••.•..... -...•............ 1 
Cirur giào Ajudante ...................... ·. 1 

4~ 

~argento Ajudante .... •:· .....•............ . : 
Sarge nlo Quartel l\lestré ...........•...... 

1 
1 

Gabo, de Tamhores ...................... · 1 
Jlifaoos ....... · .....................•....... 2 . . 

5: 

l/uma Companhia. 

Gap_itão ....... ~ , .• , .. , ....... : . ... ~ . . . . • 1: 
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Primeiro Tenente •••• ~ ......... · ........ . 
Seaundos Tencnle5 .............•......•. 

1 
2 

Primeiro Sarr,cnlo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
s~,~~u~t<los Saraentos. . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 3 
1.1 UI'I'ICl •••••••••••• , ••••• ,., •••••• ,.... 1 
Cabos................................. 6 
Anspeçadas.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . (j 

Soldado:; Pontoncit·os Sapadore:; e Mineiros.. . t32 
'J1an1bores.............................. 2 

Recapitulação. 

Olliciaes do grande' e pequeno Estado ~Iaior. . 5 
Ditos de duas Companhias. . . . . . . . . . • . . . . . · 8 

Praças de pret do Estado Menor. . . . . . . . . . . . 5 
Ditas de <luas Companhias a S 1 . . . . . . . . . . . 162 

4 

Sl 

13 

16i 

'fodos................................. 180 

Em circunstanciu ordinarÍa'!í o numc:·o drts JH'aças 
1lr. prct será rt'duzido em todos os Corpos, ou naqur.l
lcs que o Go\'('l'no julgaa· mai3 conveniente, por for
ma que niio exceda de doze mil. 

Paço em 9 de -Maio de 1842. 

-J o.~ e Clemente Pereira. 

' 
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DECHETO N. 0 168 -Je 14 de Maio de 1812. 

Declara como se devem entender as graduações con· 
cedidas aos O.fficiaes Ilonorarios do Exercito. 

Hei por bem Declarar, que as graduaç.úf~S conce
didas ao~ Ülficiaes Honorarios Jo Exercito siio pura
mente houorilicas, sem que taes l\Jercts tenhào outro 
fim que offerecer o goz.o pacifico dellas aós ar,raciados , 
fJUe não ficào por este titulo obrigados a sc1~iço al
gum militar, ainda que acompanhadas.~sejão da con
cessão de soldo. Os mesmos Officiaes não podE>m se•· 
prefet·idos por outros de igual Patente da Guarda Na
cional ou das extinctas :\'Iilicias , pois que pelas Leis 
existentPs sempre os Officiaes de primeira Liuha tive
nio preferencia a respeito de quaesquPr outros de ir,ua l 
graduação, e nenhuma Lei dispõe o contrario a fa
vor dos Offieiaes da referida Guarda Nacional. 

Palaeio do Rio de Janeiro em quatorze de Maio 
de mil oitocentos quarenta e dous, vigesimo primeiro 
da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jose Clemente Pereira. 

-·-
DECRETO N. 0 169- de 14 de Maio de 1842. 

Prorogdndo por mais hum anno as disposições do 
de N. 0 68 de 29 de ftlarço de 1841. 

Hei por bem Prorogar por espaço de mais hum 
anuo as disposições do Decreto numero se~senta e oito 
de vinte nove de Março do anno passadó , que sus
pendeo na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, os parasraphos sexto, septimo , oitavo , nono , e 
decimo do Arlit~o cento setenta e nove da Constituição. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho , 
J\finistro e Secretario d'Estado dos N egocios da J u~tiça, 
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o te~ha as5im cnlendido, c faça excenl;-tr. Palacio do 
Rio de Janeiro em quatorze de Maio de mil oilocclllos 
c quarenta e dois, vigesimo primeiro da Indepemlen
cia e do Impcrio. 

Colll a Huhrica de Sua 1\'Iagestad<: o lmpPrador. 

Paulino José Soares de Sow·a . 

• 
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COLLECCÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. . . 

18-42. 

'l'Oi\'1:0 5. 0 l'AllTE 2. a SECÇÃO 46.a 

DECRETO N. 0 170- de 15 de l\Jaio de 1842. 

Declant quaes os Termos da Província da Balzia , 
que devem ser reunidos á outros deb~ixo da ju
risdicçZio de ltum Juiz lJhmicipal , e de Orphãos, 
quaes nãu, e quaes aquellBn, em fjll€ aquelles Car
gas devem andar separados. 

Hei por bem , para execução ela Lei numero du
zcnros e sessenta e hum dt: tr·es de Dezembro do anno 
proximo passado, e em coufor·rnidade do! respectivos 
Re~ulamenlos, Decretar o seguiute. 

Art. 1. o Nos Termo!t de Santo Amilro, S. Frlln
cisco, e Cachoeira da Provim·ia da Bahia , haverá 
hum.Juiz Municipal, e outro de Orphãos. 

Art. 2.° Ficão reunidos debaixo da jurisdicção 
d~ hum Juiz Municipal, tjUe ;accumulará as funcções 
de Juiz dos Orphãos, na mesma Província, o Termo 
de Valença com o de Jrquiriçá; o dH Cayrú c.om a 
de Nova Uoipeba e Santarem; o de Camamú com o 
tlf~ Barcellos e Marahú; o de Rio ~e C•Jut.•s· com o de 
Ilheos e Olivença; o de Santa Cruz com o de Porto 
Ser,uro e Trancoso; o de <.:aravellas t~om o Je Villa 
Viço:ia e Porto Alegre ; o de Alcob11ça ('Om o Jo Pra
do; o de lnbambupe com o tle Agoa Fria; o Je lta
picurú com o de Soure; o de Pombal com· o df' Tu
cano; o de Santo Sé t•om o de Joaseiro; o da VilJ;t 
da Barra com o de Chique-Chique; o de Urubú com 
o de L\Jacaubas; e o de. Carinhanha com o de ]\fonte 
Alto. 

Art. 3. 0 Ü5 Termos da Feira de Santa Anna, 
1\'lara{;ogipe, Nazareth , ltaparica, Jaguaripe, lJelmon
te, da Abbadia, de Jercmuabo, de .Monte Sunto, de 
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Cailcl(~, d€ Pa mbú, Je Pil<io Arcado, de Jacobina , r. 
Ja Villa Nova da Rainha, terão cada hum , hum Juiz 
Municipal, que accumulará as funcçõcs de Juiz Jos 
Orphàos. 

Art. 4. o Os Termos de Canavieiras, Vil h YerdP, 
da Villa do Conde, da Villa da Victoria, ue Santa Hi
ta Jo Rio Prelo, e de Campo Largo, ficarào deLaixo 
da jurisdiceçào dos Juizes 1\Junicipaes Suhstitulos, d~ 
que trata o Artigo dezanove da Lei nt1mero duzentos 
e sessenta e hum de tres de Dezembro Jo anuo pro
ximo passado, os quaes accumularào as fuucçõL·s de 
.l uizes de Orphàos. 

Pauliuo José Soares de Sousa , do l\Ieu Con
selho , l\linistro e Secretario d' Estado dos Nl'gocio~ da 
Justiça, o tenha assim entendido, e faca ex~eutar com 
os uespachos necessarios. Palacio !lo lliu de Jar~t·iro 
em quinze de Maio de mil oitocentos e quareuta e 
dois, riGesimo primeiro da lnpeudencia e do lmperiu. 

Com a Tiubrica de Sua 1\Iagestade o lmpt·rallor. 

Paulino Jose Som·es de s·ousa. 

DECHETO N. 0 171- dt! 15 Je Maio de 184'2. 

Declara quaes os Termos da Província de Pernam-
buco , que devem .. ser reunidos a outro.s debaixo da 
jurisdicçlio de hum Juiz lJfunicipal e de OrpMíos, 
e qúaes não ; cria tres Lugares de Juiz Lllunicipal 
e hum d'e Orplzãos na Capital , e !zum Promotor 
em cada. Comarca , e marca urdcnados a esses 
Empregados. 

Hei por bem, para execução da Lei numero du· 
zentos e sessenta e hum de tres de Dezembro do anno 
proximo passado, e em conformidade dos respectivos 
Regulamentos , Decretar o seguinte. 

Art. 1. 0 No Termo da Cidade do Recife da Pro
vincia do Pernambueo haverá tres Juizes Muuicipacs, 
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com jurisdicção cumulativa, e hum Juiz dos Orphãos. 
Art. 2.° Ficão reunidos debaixo da jurisdicção 

de hum Juiz Municipal, que accumulará as funcções 
de Juiz dos Orphãos, na mesma Província, o Termo 
de Cimbres com o do Brejo, e o de Serinhaem com o 
do Rio Formoso. 

Art. 3. 0 Os Termos de O linda, Iguarassú, Goian· 
na, Sanlo Antão, do Cabo, do Bonito, de Garanhuns 
do Pao d' A lho, do Limoeiro, de Nazareth, da Boa Vis
ta, e de Flores, terão cada hum hum Jui:t .\lunici
pal, que aecumulará as funcções de Juiz· dos Orphãos. 

Art. 4. 0 Ha\'t>rá hum Promotor Publico no Ter
mo da Capital da-Província; outro para os dous Ter
mos de Olinda e Iguarassú, e hum em cada huma das 
Comarcas da mesma Pro\·incia. 

Art. 5.° Cada hum dos Juizes l\lunicipaes e de 
Orphãos acima mencionados, e o Juiz dos Orphãos da 
CapitaL vfncerào o ordenado de quatrocentos mil réis. 

Art. 6. o O Promotor do Termo da Capital ven
cerá o ordenado de hum conto de réis, os mais o de 
oitocPntos mil réis. 

Pau li no José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
l\linistro e Secrttario d'Estado dos Negocias da Justi
ça, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio 
do 11io de Janeiro em quinze de Maio de mil oitocen
los n quareula tJ dous, vigesimo primeiro da Indepen-
deJícia e do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de SoHsa. 
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DECRETO N.o 172- de 15 de Maio de 1842. 

Declara quaes os Termos da. l'rovincia do Cearri qlle 
deFem ser 1·eunidos d outi'V5 debai.1.·o da jurisdic~·lio 
de hum J:ú~ JJlunicipal e de Urpluius; cria hwn 
l'ronwtur em cada lwma das Comarca.<> da mesma 
Província, e marca ordenados a es5cs E:11pregados. 

Hei por· Lem, para exccuc<io da Lei numero du
zentos e sessenta c hum de tr~s de Detembro do anuo 
proxirno pas~adu, c em ('Oilfurmidadt~ tlos re~ptl'livos 
11egulameulos, Decretar o ~e:~uiule . 

. Art. 1.° Fielio reunidos dPLaixo da jurisdicção 
de hum Juiz l\lunicipal, que accunlltlani as funqões 
do Juiz de Orphüos. na Província do (.>ará, o Termo 
Je A11uirüs com o de Cascavel; o de lró com o de La
vras; e o de Queixaramobim com o do lli<lcho de 
Sarq~uP. 

All. 2. o Os Termos da Cidade d,a Forla~t·za dr! 
Aracaly, S<io BemanJo. São lVlatbeus. Crato, Jardim, 
Süo .lo<iu Jo Prineipt:>, BaturÍh~, da lmperatrit., da Ci
dade Januaria, de Villa Nova, dP Villa Viçosa, e (~ran
ja, ter;io cada hum l.um Juiz lUuuieipal (I«W aL-eumu
lará as func<;Õl'S. de Juil dos Orphãus. 

Art. 3." Cada hum desses Juizes vcnt·erá o or
denado de trezentos mil réis. 

Art. 4. 0 Em cada huma das Comarcas' da refe
rida Província haverá hum Promotor Publico. 

Art. 5." O Promotor Publico da Co marra da Ca
pital, vencerá o ordenado de seiscentos mil rt:is, os 
das outras o de' quatrocentos mil n~is. 

Paulino José Soares de Sun~a, do l\lt•u Conselho, 
1\liuistro e S1·tTelariu d' Estado dos l\egocios da Justi
ça, o tenha assim eutcndido, e faç:a executar. Palaeio do 
H.io de Janeiro em quinze de .Maio de mil oitocen- • 
tos e quarenta e dous t vigesimo primeiro da lndepen
dencia e do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iasestaúe o Imperador. 
r 

Paulino Jose Soares de Sousa. 
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DECRETO N. 0 173- de 15 de ~Jaio de 1~12. 

Dr.cla l'a qwws os Termos da Provincia do Llfaranluio, 
tjue dt:I'P.!ll ser reunidos â outros rlehaii:o da juris· 
dicçtw de lllllll Juiz Lllwzicipal c dr. Ur plu/.os, e 
quaes mio ~ cria daus Lugares de Jui::.cs Llfunici
pacs , e Tmm de Urplu/.os 1uz Capital , e lwm Pro
motor em cada Comarca , e marca ordenados 1Í 

c.,~e.s Empregados. ,,.. 

fiei por b!~m, para execuc:io da LC'i nunwro du
zentos e sess.Pnta c hum de lrc~ de Dezembro do anuo 
proximo passado, c em conformidade dos respccti,·os 
Ht'gulaowntos, Decretar o sq~ninte. 

Art. 1. o llit \'Prá na Citlade de São Lnir. do ~la
ranhüo c ~ua r('spcetiva Comarra, dous Juizes l\íuni
cipaes com jnrisdicçào cumulativa, lendo hum a de
signação de Juiz l\Junicipal da primeira Vara, e outro 
da ser,unda , e hum Juiz dos Orphãos. 

Art. 2." o~ Termos das Comarcas de Guimarães, 
Alrantara, Vianna, e Pastos Bons, na dira Provirwia, 
ficào reunidos debaixo da jurisdicçiio dP. lnun Jui1. 
lUunicipal, que accumulará as fuucçõcs de Juiz dos 
Orphàos. 

Art. 3. 0 Tambem ficí1o reunidos dcktixo d? )u
risdi~~çiio de hum Juiz Municipal e de Ürphàos o 1 er
mo do Rosario com o de Itacú; o de Itapicurú com o 
de lguará; P o de Caxias com o de S. José. 

Art. 4. 0 Os Termos de S. Bernardo, da Tutoya, 
do Codó, d~ Chapatla , e Riachão , terão cada hum 
llllm Juiz 1\lunicipal, que accumulará as fun<"çúcs de 
Juiz dos Orphãos. 

Art. 5. 0 Em cada huma das Comarcas d.a refe
rida Provincia haverá hum Promotor Publico. 

Art. 6. ° Cada hum dos Juizes :Municipaes e de 
-Qrphãos acima mencionados, e o Juiz de Orphãos da 
Capital , vencerão o ordenado de quatrocentos mil réis. 

Art. 7. 0 O Promotor Publico da Capital vencerá 
o orucnado de quinhentos mil réis' e os mais o de 
(1uatroccntos mil réis. 

Panliuo Jo~~~ Soares de Sou~a, elo Meu Conselho, 
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Ministro e Secretario d'Estàdo dos Negocias da Justiça', 
o tenha assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessar·ios. Palaeio do Rio de Janeiro em quin
ze de Maio de mil oitocentos e 'luat·enta e Jous , vi
gesimo primeiro da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'Iagestade o. Imperador. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 

-----·----
DECRETO N. 0 174- de 15 de 1\Iaio de 1812. 

Declara quaes os Termos da Província das A lagoas, 
que devem ser reurzidos a outros debai.T.:o rla juris
dicção de lwm Juiz 1lfunicipal e de Urplzãos, e 
quaes mio; cria lwm Promotor em cada Comarca 
da. mesma Pro v in c ia, e marca ordenados a esses 
];,'mpt·egados. 

Hei por Lem, para execução da Lei numero du
zentos e scsscnla e hum de tres Je Dezembro do 
anno proximo passado, c em conformidade Jos respe
ctivos flcsulamentos, Decretar o ser,uinte. 

Art. 1.° Ficão reunidos debaixo da jurisdiC"çào 
de hum Juiz 1\Junicipal, que accumulará as funcções 
de Juiz dos Orphàos, na Provincia das Alagoas, o 
Termo de Porto Calvo com o de Porto de Pedras; o 
de Alagoas com o de Santa Luzia do Norte; o da 
Imperatriz com o da Assembléa; e o da Auauia com 
os de Poxim e Palmeira. 

Art. 2. 0 Os Termos de Maccyo, São l\1igucl, 
Atalaia e Mata Grande, terão cada hum hum Juiz Mu
nicipal, que accumulará as funcções de Juiz dos Or: 
phâos. t 

Art. 3.0 Os Termos reunidos do Penedo e Porto 
da Folha ou Traipú"' terão hum Juiz 1\lunicipHl, c 
outro de Orphàos. 

Art. 4. 0 O Juiz Municipal e deOrphãos do Termo 
de Maceyo ,·encerá o ordenado de trezentos mil r,:js, 
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os dós ()utros Termas o de dur.~tilos e cincôetUh mil 
réis. 

Art. 5 . ., Em (•a da h uma das Comarcas da referida 
Província havt-rá hJl!ll Promotor Publico. 

Art 6. 0 O dlfComarca da Capital \'encerá o 
ordenado de seiseefltos mil réis, os das outras o de 
{JU;uhentos mil réis. ,._ 

Paul i no José Soares de Sousa, do Mfu Conselho, 
Ministro e Secretario tJ' Estado dos Negocias da Justiça ; 
o tenha assim entendido, ·~ faça exet·utar com os des
pachos n'ecessal'ios. Palat'io do Rio de Janéiro em quiute 
de l\Jaio de mil oitocentos e quarenta e dons, vicesimo 
primeiro da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

P.aulino José Soares de Sor.ua • ...... 
DECRETO N. 0 175- de 15 de l\Jaio de t8.f2. 

E'xtingue o lugar de iuiz de Direito do Cível da 
primeira Yma da Cidade de S. Luiz do iJ'/aranhão. 

Hei por bem , Usando da attribuição que J\1e con
fere o Artir,o cento o dous paragrapho doze d:1 Cons
tituição do Imperio, c em conformidade da Lei nu
mero duzentos e sessenta e hum de tres de Dezembro 
do anno proximo passado, Dar por extindo o lugar 
de Juiz dP. DirPito do C i vel da primeira Vat·a da 
Cidade de São Luiz do 1\larauhào. 

Paulino José Soai'PS dP Sousá, do l\Ieu Conselho, 
1\'linistro e Secrt·tario d' Estado dos Nt•gocios c.Ja Justiça, 
o lt'nha as!ftm entendido, e faç;t executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em quiruc de Maio de mil oitocentos e 
quarenta e dous, vigesimo primeiro da lndependcncia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino Jo1c Soares de Sousa. 
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DECRETO N. 0 176·-·ue t5 de 1\laio ·cJc 1842~ 

.~.l/arca as gratificações que. drvnn vencer os _4ma
nuemes dos Clwfes de PolicfL das Pruvincias do 
Jlio de Janeiro, lflaranlzão'fl"lJlinas Getaes, e 
Alagoas. 

Hei por bPm, para extlcução do A rtiuo oi ta ,.o da 
Lei numero duzt>ntos e sPssénta e hum dt~ tn·s de De
zembro. tio armo proximo passaJo, DP«Tt'lar o seguinte. 

Ar tir,o untc·o. Os dous A rnanuPn~es Jo Cl.efe de 
Polic·ia da P,o,inria do Rio de Jau~iro, venceriio, o 
primeiro a gratifie<tçào annual de seiscentos mil réis, 
o sPgundo a de •1uinlwn1o~ mil réis: os do Chefe de 
Policia da Provincia tio Maranhão, o primeiro de seis
centos mil 1 éis, e o segundo n de quinhentos mi I réis; 
o~ do Chefe de Policia da Provineia de Minas Geraes, 
o primeiro a de sPisrentos mil réis, o sPr,undo a de 
quatrocentos mil réis: e os do Chefe dt> PoiH~ia da Pro
viucia das Alaftoas, o pl'im .. iro a de quinlu•utos mil 
réis, e o segundo a de quatrot~t~nlos mil réis; dt•pen
dentlo, porêm, taPs r,ratifh·ações d11 approvaçào da As
semhléa Geral Legislati\·a, na conformidade do cit<tdo 
Artir,o. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e Set~retario d' Estado dos NPgoeios da Jus
tiça, o tenha assim enlrndido, e faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeiro em quinze de .Maio de mil 
o~tOl't'ntos e quarenta e dous, vigesimo primeiro da In
dependeucia e do Imperio. 

Com a Rubl'ica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares' de Sousa .. 

-. ·:·.; > •.. • ~ ,, 
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DECRETO N. 177- de Já de Maio de 1842. 

Marca as gmtifica~·ões· que devnn vencer os Clu:fes de 
Policia das ProvincittS do J.l-la.ranh.ão, Cct,rá, 

./llagoas, e Pernarnbuco. 

l-lei por bem, para execução do Artigo terceiro 
tia Lei numero duzentos e sesse~ata e hum de tres lle 
Dezembro do anuo proximo passado, Decretar o se-
{~uinle. ·. 

Artigo unico. Os ChPfes de Policia das Provinciás 
do l\I.tranhão, Ceará, e Per·n;unhuco, venrerào cada 
hunl a gr<~tifi('aç<io annual •le nito•·eutos mil réis. O 
da~ A lagods a de seist·eutos m1l réis. 

Paulino José Soares de Sousa, do M~->u Conselho, 
1\linistro e Serretariu d'Estado dos Negociol' da Jus
tiça, o tenha assim entPndido, e faça f'Xf't'Ular. Pa
lacio do Rio de JanPiro em quinze . de Maio de mil 
oitocentos c quarenta u dous, vir,esimo primeiro da 
lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua IVIagestade o Imperador. 

J>aufi.no Jose Soares de Sousa. 
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·, ' 

· COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO ·no BRASIL. 

t8~2. 
I 

TO.l\10 5. 0 PÀRTE 2.a sEcçÃo 47.a 

DECRETO N.o 178 _:_de 30 de Maio de tS-42. 

Dando· Regulamento para a P.Tpedição das Ordens 
do Thesouro P,.blico. fixando as defipezas geraes 
em cada Província , e o modo por que de·vão ser 
suppridas algumas Tlzesourarias. 

T~ndo ouvido o parecer da Secção de Fazenda do 
lVIeu Conselho (l'Estado, Hei por bem que !!e t>xeeute o 
Regulamt>nlo que eom e~te baixa, assig11ado pf:'!o Vis
conde d' ALrantes, do l\Jeu Conselho, Senador do lm
perio, l\Jinistro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Fazenda, c Presidf'nte do Tribunal do Thl::'souro PuLli
co Nacional. O mesmo l\'linistro o tenha assim e!tlen
dido, c faça t•xecutar· com os dPspachos twcessarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em trinta de l\Jaio de 
mil oitorrntos ... rpwrPnta e clous, vigesimo primeiro 
da lndt·pcndt•ut·ia e do lm perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Yisconde d' Abrantes. 

Regulamento par·a a expedição da.ç Urde,zs do Tlze
.sow·o Publico . ji:L·nndo as despezru geraes Pm cada 
Província . e o modo por que devão ser suppridas 
algumas Thesourarias. 

Art. 1.0 Logo q_ue for ~anf'rionatla a I...jei do Or
çameuto, o lnsp•·rtor GPral do Tlwsouro I'Pf'lama á tio 
Tribunal a distribuição dos Lreditos dt> todos os Mi
ni:stros, a fim de que st•ja feita e expedida pPlo The
souro tres mezcs antes de principiar o Exerricio futuro. 
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Att~· 2 .. 0 Na mesma occasião:· proporá tamLein o 
lnspeclor Geral quaesqu~r Ordens. e lnstrU<·~·ões que 
lhe pareção nccessarias; não só para 8 correcção de 
alguu~ erros que possa . ter encontrado nos trabalhos 
clo Thesouro e Thesourarias, como para a boa direc~ 
çào do que se deva fazer no Ext>rcicio futuro. 

~rt. 3. 0 Assim que t·ht>gar ao Thesouro a dis
tr~buiçào do Credito de cada hum dos l\1ini~tPrios, serfit. 
remettida 8 Contadoria Geral, onde o Contador Geral 
mandará oq~anisar as Talwllas de que trata o Art. 9. 0 

do !lt>gulamento de ... t5 de Abril de t840~.e as remet
tera ao lnspt-ctor b·eral, P'1ra que este mmute as or
dens que o Tribunal deva expedir. 

Art. 4. 0 Os Creditas supplementares e extraor
dinarios que forem concedidos ao GovPrno serão dis
tribuídos pPla mesma fórma por que o forem os Cre
ditas ordiuarios. 

Art. 5. ° Cada Província terá h uma ordem espe~ 
cial de despeia comprehensiva de todos os Ministerios ~ 
que sea·virá nella , assim como na Contadoria Geral 
de Revisão, para lie abrirem as contas capitaes·,. e 
para fisralisaçào dos Balanços mf'nsaes e annuaes., na 
fórma dos !\lodelos inclu~os. A ordem relativa 8o Mu
nicípio da Côrte será remt>ttida a Coutadoria Geral da 
Revisão, e as das Provincias ser-li1es-hão expPdidas 
dPpois de registadas na Secretaria do Tribunal, em 
livro proprio para todas as Províncias, participando-se 
a cada l\J inisterio as datas das mesmas ordens, e da 
expedição dellas. E neste livro proprio serão registadas 
todas as ordens supplementares que a SP.melhante res
peito se expedirem , augmentando ou restringindo os 
Creditas, tlando novas providencias sohre·supprimento 
de deficit, &c., de maneira que em hum só lugar se 
achem reunidas todas as ordens e providencias dadas 
ácerca da despeza publica durante cada Exercício. 

Art. 6. 0 Nas ordens expedidas ás Thesourarias 
tias Províncias , autorisando as despezas que devão ser 
feitas por conta de todos os Ministerio!t durante o Exer
cício futuro, marcar-se-lu a maneira por que serão 
regularmente suppridas aquellas cujas rendas não bas
tarem para as suas dcspeza:;. 
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Art. 7. 0 .Este~ 'suppri(Jumto será feito ou direrta
mente 1ielo Thesot1ro, rt>mt>ltPIHio os f undus p• • eisos, 
ou indin•ctamenle por humas. Tt.Psuurarias as outras, 
autorisando-se as fJU<' dt•vlio ser suppridas par,, quP 
safiU .. m sobre iiS fJ.UP th et em sobras, l'Otno ma ts t·on
venienle for, á vista das cirl'unstaneias das nwsmas The-
so urarias. · 

Rio de Janeiro em 30 de Maio de 1842. 

lrúconde d'Abranles. 

lllodolo para a organisação das ordens da despeza, 
que & vi.fta da distribuição dos CrediloJ lUinisteriaes. 
deverá ser feita, pelo T~souro na Córle , e pelas 
Tlzesoura1ias nas ProtrinciàJ. · 

.~ . ~~ 

MODELO N. 0 1 . 

Para o lflunicipio da Córle. 

F. &e., ordena aos Srs. Inspector Geral, Contarlor 
Geral e Thesourt•iro Geral, debaixo da immt'diata fi~
calisação do primeiro. e· na c011formidade do Rc{~tda
mento deJ5 de Abril ~e 18~0, que, f!Uanto ádes
pPza do Município drl Côrte no ,Exercício de ..•. a •..•. 
observt>m o 1\eguinte. 

Art. •:.o A receita do 1\'Iunicipio da Côrte he or-
cada em re1s.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ·'!'/') 
. A saber: · 
Proveniente de impostos... . • . . • • ';t'j; 
IJito de Credito supplemenlar.... ·'tr 

"" Total.. .'f'i'J 
A•·t. 2. 0 Pelo Thesom·o Nacional scràu feitas no 

Exrreicio de .••. a ••.•. a 'i seguinte~ despezas; 
as saher: ' 

Pelo,_Ministerio do lmpcrio. 
(Sej<io designados o Artigo e ~S . da Lei du 

Orçamento, relativos a este Ministerio). . . . ·'li' 
1\l i nisterio da J ustica. 

J I lt• 111 , o • , , o • • e , •, • o , , • • , , , • • , • • , • • ~'t; 
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:!.- .· 1\Ji.nillerio da· Fâienda. · 
ldc•m .•.•..•... ·• ••••.........•... 

1\Jinisterio da Marinha. 
lden1 ......••......•....•.....••. 

Ministerio da Guerra. 
Idem~........................... :t/) 

1\Jinisterio de Estrangeiros. 
Idem ..••.••••••......••. · •...•• ; •'· :t!J 

' ~,..----
0 que· tudo importa l'm .~ . • . . . • • • • • • ;tiJ 
Que, deduzido da receita de .••.. ; • ,;·. :t/) 

"' ' . .__~--
Deixa hum saldo ile .•••.•.•• ·. . • . . . . :/1) 

Art. 3. 0 Por este saldo serão, durante o referido 
Exercit·io, suppridas as Pa·ovincias seguintes: 
. (St-jão designadas as Provincias huma nor h uma, 
lançando-se em frente á somma'·dos respeétivos súp~ 
prinwntoi). ·, · · ·~ · · · 

Art .. 4.0 ·As som mas dt'slinadas para a despeza dos 
Arst>naes· de Marinhaf e GuPrra,. ná' <::ôrte, s~rào · fo~
necid&s 'pelo ThPsouro·. na razão~ ~>m catfa'mpf'·-, dtf duo;.. 
det'.ima parte do Crt>dito que as ditas Reparlições · tivé;. 
rPm deixado no Thesouro para ser dE>spPtnJido; e 
quando, por (.'onveniencia do serviço, ret~Pbào em hum 
maior som ma. será o exct•sso da quantia descontado 
na consignação do mcz ou mrzes seguintes. ' 

Art. 5. 0 Os Srs. Inspector Geral, Contador Ge
ral e Thesoure,iro Geral, fiquem na intelligencia de 
que, durante o referido Exercicio , se não poderá des
pender por ronta dê· cada Ministerio, tanto no que 
pertence á~ despezas pr·oprias do Município, como pelo 
que diz respeito aos supprimentos·ás ProyinCias, mâis do 
que as som mas contempladas nesta ordem,. sem· repre
sentar·em circunslanciádamente sobre o caso, e recc.'he-
rcm nova autol'isação do Tribunal. · 

Rio de Janeiro,. -&c. 
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Para as Províncias suppridas pelo Tlzesouro. 

F. , &c. , ordena ao Sr. ln!ipector da Thesouraria 
da P•·ovincia de ••.• que na dt>speza que tem de ser 
feita por essa Província no Ex.ercicio de .... a .••. observe 
o seguinte. 

Art. 1. o A receita da Provi ncia de ••.• para o 
Exerdcio de ...• a •.•• he orçada em...... :t/) 

E pela Thesouraria da referida Provineia 
serão feitas no dito Exercício as seguintes des
pezas: 

Pelo !\tlinisterio do lmperio. 
(Sejão designados b Aa·tigo e§§ da Lei 

do Orçamento, relativos a este Ministerio.... ;jJ) 
Ministerio ua Justica. 

Idem .•.•..•..• :. • • • . . . • . • • . . • • . . ~ 
Minister·io da Fazenda. 

Idem .••..••.••..•....••..••.• • · • ~ 
1\Jinislf~rio da Marinha. 

Jdem........ . . . • . • . . . . . . . • . . . . . • ;ftJ 
Ministerio da Guerra. 

Idem ..•..•...• · ...••••.•... • • · • • · ~ 

O que tudo somma em.............. ';fb 
Que , deduzido da receita de . . . . . . • . . ;tp 

Deixa hum deficit de....... . . . . . . • . ':jJ) 

Art. 2. 0 Este deficit será supprido á referida Pro
víncia pelo Thes~uro Publieo Nacional, por meio .••• 
(seja expressam~nte:indicado o de saqut-s sobre o mesmo 
Thesouro , ou o de remessas feitas por estes , ou por 
algumas das Thesourarias das outras Províncias, &c.) 

Art. 3. o O Crf'dito. de réis .•.• flUe poc esta or
dem he aberto para as despezas da Província de ••.• 
no Exercício de •••• a .••. n;io st•rá excedido pelo Sr. 
Inspector senão:: primeiro, h a vendo ordem do Ministro 
respectivo, expedida pelo Tribunal do Thesouro, (jUe 
uutorise maior despeza; c sr:_;undo, ordenando-a ex, 
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prc.;sumt•nte o Sr. Presidente da Provinda, em virtude! 
do Art. 4 8 da Lei de 4 de Outubro de 1831 , e Decreto 
N. o 158 d!' 7 de l\Jaio conente. 

Arl. 4. 0 Se porêm o Credi~o aberto não haslat• 
para a drsp<>za ordenada, o Sr. lnspector representará 
com a possi,·cl antieipação aos respectivos Ministros, 

• a f) uem a nwsma despPza pertencer, e ao da Fazer~la , 
demonstrando circunstanciadamente a insufiicieneia dellc·, 
e a hecessidade de ser angmentado, e de quanto , so
br'cstando, quando se ache esgotado, na continuação 
da despeza , ou no pagamento della, d"ebaixo de sua 
J'f>SJIOnsa }Jj (idade. 

Art. 5. o Por conta da som ma com que tem o The
souro de supprir o deficit da Thesouraria dessa Pro
vin('ia, não poderá o Sr. lnspector receber (por saques 
ou remessas, s~gundo for indicado) mais do que a duo
dPci ma parte de lia em cada mez; assim como não dará 
tamlwrn em cada mel, por conta do supprimento á 
Caixa Provincial (se o tiver), mais do que a duode
cima parte delle. 

Rio de Janeiro, &c. 
Semelhantes ás mais Províncias que forem sup

pridas pelo Thesoüro. 

MODELO N, 0 3. 

Para as Provincias que tive'rem sobras. 

F., &c., ordena (como no Medeio n. 0 2). 
Art. t. 0 A receita da Provincia de. • • • h e ~r-

çada para o Exercicio de •••• a .... em. . . . ;fp 

E pela Thesouraria ~espectiva serão feitas 
no di to Exercício ~s seguintes despezas : 

Ministerio do lmperio. 
. (Sejão designados o Artigo e§§ da Lei 
do Orçamento relativos a este Ministerio) .•• 

Ministerio da Justica. 
Idem .•..•....• .' ..••......•...... 

Ministeri.o da Fazenda. 
Idem ........... , ............... . 
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1\'Jinisterio da Marinha. 
Idem. . . . . . . . . . • • • . • . • . • . . . . . . . . . ·"1" 

Ministerio da Guerra. 
Idem............................ ~ 

O que tudo som ma em. . . . . . . . . . . .. . . .'j'> 
Que, deduzido da receita de....... . . . .~ 

Deixa hum saldo de. . . . . . . . . . • • . • • . ~ 

Art. 2. o Por este saldo serão suppridas, durante 
o referido Exerci cio, as Provincias seguintes : 

(Sejão designadas como no Modelo n.o 1 Ar!. 3. 0
) 

O que tudo som ma em.. • • . . • . . . . • . . ';ftJ 
Que, deduzido do saldo de.... • . • • . • ,jj) 

Deixa ainda hum saldo de... . • . . . • . ::tJ 
Que ficará na referida Thesouraria á disposição 

do Tribunal do 'fhesouro. 
Arts. 3. n e 4. ° Como no Modelo n. o 2 , ('Om as 

alterações indispensa "eis. 
Art. 5. 0 Sem ordem expressa do Tribunal do The

souro, o Sr. lnspector não supprirá as Províncias, 
referidas no Art. 2. 0

, com somrna alguma, alêm da 
que he designada nesta ordem; c outrosim , os sup
primentos a cllas ou á Caixa Provincial dessa Província 
(se o tiver) serão feitos na razão da duodecima parte 
dos mesmos em cada mez. 

Rio de Janeiro, &c. 
Semelhantes ás outras Províncias em identico easo. 

MODELO :N. 0 ..J. 

Para as Provincias que foreni suppridas po1· outras. 

F., &c., ordena (como no Modelo n. 0 2). 
Arl. 1.0 A receita da Provim·ia de .... he orcada 

para o Exercicio de •... a •.•• em • . . . . . • • . W) 

E pela Thesouraria respectiva serão feitas, 
no dito Excrcicio, as seguintes despezas : 
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Pdo 1\'Iinistcrio do Imperio. 
(Sejão designados o Artigo e§§ da Lei 

·do Orcamento relativos a este Ministerio.... ·'tb 
l\Íinistf'rio da Justiça. 

ldenl............................ :j'f) 
!\linistnrio da Fazenda. 

ldetn.. . . • . . . . • • • . • . . . • • • . • • . . . . • ';fb 
l\Iinislerio da Marinha. 

Idem ......•..•.......•..••••• · • • ':fb 
i\ I i nisterio da Guel'fa. 

lJetn ...•••...••..•.•..••..... ;,. • ";ft 

O CJilC tuJo somma em • . . . . . . . . • • . . ':j1) 
Que, deduzindo a receita de. . . . . . • . • ·'tf'J 

Deixa hum deficit de.. . . • . . . . . . . . . . . :fb 

Art. 2. o Este deficit será supprido á referida Pro
vinri<t pela Th~'souraria de ••.• por meio de .... (in
di 'I lH'-se fJ na I). 

Arts. 3. 0 e 4 o Como no Modelo D. 0 2, com. as 
a Iterações precisas. 

Art. 5. 0 Por conta da somma com que tem de 
~wr snpprida a Thesouraria, não 11oderá o Sr. Inspector 
n'eeher ('ffi cada mer. mais do que a duodecima parte 
della ; f> den•rá na mesma t·azão fazer supprimentos á 
{~aixa Provincial (se os tiver). 

Rio de Janeiro, &c. 
Semelhantes ás Provineias em identicas circuns

·tam·ias. 

DECHETO N. 0 179-de 30 de Maio de 1842. 

lr'larca os 'vencimentos dos Carcereiros das Cadéas da 
Provincia das Alagoas. 

Hei por hem, para execução do Artigo oitavo da 
: ,pj numero duzentos e sessenta c hum de tres de Do
.zembro do anuo proximo passado, l\farcar aos Ca.r-



( :120 ) 

ccrciro5 das Cadêas da Provincia tias Alagoas, o3 ven
cimentos ~onstantes da Tahclla, que com este baixa, 
assignada por Paulino José Soares de Sousa, do JHeu 
Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negoeios 
da Justiça; dependendo, porêm, taes H'ncimertlos, da 
approvação da Assemhh;a Geral Legislativa; na con
formidade do citado Artigo. O mesmo l\Iinistro c Se
cretario d'Estado dos Negocios da J usti~;a, o leuha as
sim entendido, c faça executar. Palaeio do llio de 
Janeiro em trinta de :Maio de mil oitocentos c qua
renta e dous, vigesimo primeiro da lndepentlencia e 
do Imperio. 

Gom: a Rubrica de Sua l\'Iagestadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 

Tabella do.~ vencimenlv.'i do.~ Carcereit·vs das Cadéa$ 
da p, voincia da.r; A lagoas, a qur? .<;e. rr>_fere o 

Decreto da data desta. 

Carcer~iro.J da Cad(~a da Cida<lc Capital da 
Provtncta ..•...•........••.....•..• 

Dito da do PPuedo ................... . 
Dito da das Alaaoas ................... . 
Oito da de Anadia ................... . 
Dito da de Atalaia ................... . 
Dito da da Asscmbléa ................ . 
Dito da de Porto de Pedras ........... . 
Dito da de Porto Calvo ............... . 
Dito da de Palmeira .................. . 
nito Ja de Poxim .................... . 
IJito da do Porto da Folha ............ . 

Palacio do Rio de Janeiro 30 de :Maio 

200·/'7)000 
l:"lO~'fiOOO 
150-f7'000 
120-7t'OOO 
120-~000 
so~mooo 
so.mooo 
80·:/'000 
50·'m000 
50.j"tOOO 
!)O./j)OOO 

lle 1842. 

Paulin(J .!Mr; ._\'oares de Sousa. 
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COLLECÇÂO DAS LEIS DO 11\IPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 SECÇÃO 48.a 

DECRETO N.u 180- de 1 R de Junho de 1842. 

Ordena que os /llunicipios de Cunha, Bananal, Arêas, 
Qaeluz, Silve iras. Lo rena, e Guaralinguetá, .fiquem 
desannexado5 da Provincia de S. Paulo, e erzcor
T'orados d do liio de .Janeiro, em quanto durarem 
as circunsrmzcim; e.;Ut'(Wrdinaria.~ , que torntio in
dispensavel esta providencia. 

Achando-se interrompidas as communicações entre 
os l\lunieipios de Cunha, Bananal, Arêas , Queluz, 
Silveiras , Lorena , c Guaratinguetá , e a Capital da 
Provincia de S. Paulo ; c Attcndendo alêm disso á prom
ptidão , com que se de,·em dar as providencias ten
dentes a rcstahelccer a ordem perturbada: na referida 
Prm·incia pela rehcllião, que ultimamente se manifes
tou em alguns lugares delta : Hei por hem que os 
referidos l\Iu11icipios ficpwm de~annexa<los da meneio
nada Província, e encorporados á do Hio de Janeiro, 
em quanto durarem as cireunstaneias extraonlinarias, 
que lornão indispensavel esta pro\-idencia. 

Candido José de Araujo Vianna, do .JVIeu Conse
lho, i\Jinistro e Secretario d'Estado dos Negocios do 
Imperio, o tenha assim entendido, e f.'lça executar coni. 
os despachos neecssarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezoito de Junho de mil oitocentos e quarenta e dons, 
vir,esimo primeiro da Independencia c do lmperio. 

Com a R uh rica de Sua Magestade o Imperador. 

Candido Jost; de Araujo 1-iam~a. 
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DEt:RETO N. 0 181- de 18 de Junho de 1842. 

(f/arca a gratificação que de,.ve vencer o Amanuense 
do Clufc de Policia da J>rovincia de Sm·gipe. 

llei por hem, para execução do Arli1~o oitavo da 
Lei numero duzentos c sessenta c hum de tres de 
Dezembro do anno proximo passado, Ucerctar o se
guinte. 

Art. unico. O Amanucnse do Chefe de Policia 
da Provineia de SerGipe vencer;i a Gratifica~:~o annnal 
de quatrocentos mil réis; dependendo pon~rn a dita 
gratificação da approvação da Assembléa Gí'ral LC'gis
lativa, na eonformidade do citado Artigo. 

Paulino José Soares de Sousa, do 1\feu Conselho, 
:Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, 
o tenha assim {·nt('ndido, e faea exeeutar. Palacio do 
Hio de J;uwiru em dC'zoito de .Julho d!· mil oitocentos 
e (fllnrenta <'dons, viw·sirnn prirlli·Íro da lll(lqwmlcncia 
t' do lmpe>rin. 

Com a Huhri('a de Sua 1\Ingestadc o ImpPrador. 

Paulino José Soares de Sousa. 

----·~-

DECRETO N. 0 182-de tR d(~ .Junho--tlct842. 

1llarca a gratijicaçtw que dePe vencer o Chefe de 
Policia da Província de Sergipe. 

llci por IH'm , para cxecucão do ArtiGo terceiro da 
Lei llUmero duzentos c st>-.s(•nl:1 (' hum de Ire~ de De
zembro du annu proximo p•ts~aá;: . ]), ~·r·!•!ar o s•·uuinte. 

ArliGn unico. ·o Chefe d!~ Polic: .• d<l Provine\a 
d~ Sc~(Jipe Y€:'ncerú :1 Gr:~liflr~6o am~tui d~ seiscentos 
1ml rt~Is, com a ohnaaçiio marcad;: no Art'r;o unze •lo 
ReGulamento numero cento e vinte de lrinta e hum de 
Janeiro do anno que corre. 

Paulino Joié Soares de Sousa , do .Meu Conselho, 



Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
nio de Janeiro em dezoito de Junho de mil oitorcntey:; 
(' quarenta e dous, vigcsimo primeiro da lndependt~n
na e do lmperio. 

(:om a Jlubrica de Sua 1\'lagcstade o Imperador. 

Paulino Joso SoarlJB de Sow;a . 

..... • 
llEClU~TO N.• 183- de 13 de Junho de t!H'l. 

Suspendendo por e.çpaqo de !zum mez nt•ste JJ/mzi
cipio, e na l.,..rovincia do llio de Janeiro, os §§ 
6.o1, 7. 0

, 8. 0
, 9.• e 10.• do .Artigo 179 da Cons~ 

tituição do lmperio. 

Artigo unico. Hei por bem, Usando da faculdade> 
f1UC l\fe confere o Artigo J 79 S 35 da Constitüiçâo do 
1 mpcrio, Suspender, pelo espaco de hum mcz nes1f• 
Municipio, c na Provmcia do Rio de Janeiro, os ~~ 
n.a, 7. 0

, g,o, 9. 0 e 10. 0 do sobredito Artigo da Con<;
t i tnicão. 

-Paulino José Soares de Sousa, do ·Meu Conselho, 
:Ministro c Secretario d'Estado dos Ner,ocios da .lustiça, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em dezoito de Junho de mil oitocento~ 
e quarenta c dons, vigesimo primeiro da IndepPndmlCiit 
c do Imperio. 

Com a lluhrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18~2. 

T01WIO 5.0 PARTE 2. a SECÇÃO 49. :t 

DECRETO N.o 184- de 20 de Junho de 1842. 

JJ!anda que se obseffem nas Provincias de São Paulo, 
e JY/ínas as Leis JY/ilitares. 

Hei por bem, na conformidade do Decreto nu
, mero sessenta e hum, de vinte e quatro de Outubro de 

mil oitocentos e trinta e oito , Ordefiar que se obser
. Yem nas Províncias de São Paulo, e Minas as Leis Mi

litares, em tempo de guerra, em quanto nas mes
mas Provincias existirem forcas rebeldes. ' 

José Clemente Pereiras ·do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, 
o tenha assim entendido, e faça executar com os des
pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
de Junho de mil oitocentos e guarenta e dons, vige
simo primeiro da lndependenc1a e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

··-DECRETO N. 0 185- de 20 de Junho de 1812. 

Organisando o Quacf.ro que marca o numero dos OJ!i
. ciaes da Armada, que deve lzaver em cada Posto, 
na conformidade do Art. 1. 0 do Decreto N. 0 260 
do 1. 0 de Dezembro de 1841. 

Hei por hem que o Corpo da Armada 'seja com
posto dos Ofliciaes seguintes. 
Almirante ....•..•...•. , ...... ...... , ...... . 
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Vice-Almirantes~.~; .................•.. ·..... 2 
Chefes <rEsquatlra ..................... '. . . . . 4 
Chefes de Divi:;ão. . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . R 
~ap~l~cs de ~lar c Guerra .......••.......... : 16 
Cap1Laes <lc I< l'í.l{;ala.. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 30 
Capitães Tenentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 60 
Primeiros Tenentes. . • • • . . • • . . . • • • . . • . . . . . . . . 160 
Segundos Tenentes .•.. : . . • • . • • • . • . . . • • • • • . . . 240 

. . O ~!arqucz_. d~. Patanaguá, _C~msel?eiro d'Es.tado, 
.!Hmtstro e S~cret~no d"Est~do tJos Negocwtaa l\Iarmha, 

. assim o tenha eptendido ~ e faca ex~utar- com os· dcs
., pachos neccssar~oS\ ';P.~l~(o d3:l\iç;:.' ue"Jane'fi> aos Yintc 

ile Junho de mil oitocentos e quarenta e dons' vige
simo primeiro da In<lependencia e do Imperio. 

Com a Rubricà de Sua :Magestade o Imperador . 
. • 

· ~larquéz t{e P(J.ranaguti. 

·•·v · .. , .. ··./. :, i:' ... ~·~·:-·!_· ~-.··i~· .. · .; 
DECRETO·. N.~ ·1 sit.3~ \1e fofá·tf.ttr~flf\~6~: "fàÂ~ . 

. .;::· . ::-. . ., 

Approvando as lnslruc~·ões para execução do .Con
trato celebrado entre o Governo e a Companhia 

de Paquetes de r apor. 

Hei por bem , para execução do Coútrato cclt'
brado entre o Governo e a Companhia_ Brasileira <le 
Paquetes de ~Vapor~. Approyar as · Instrucções que com 
;este baixão·, assignadas .. por Jósé ·Clemente Pereira, do 
l\Ie~ · Co~scl~o, l\Iini.i,tro e Secretario d'Est:~do d~ Ne .. 
gocios dà Guerra, qué assim o ·te~ha e_fi.teridido, c 
t~ executa~ com os ;~espac~os n.e.çessar~m~:rf·.~~cio~ d~ 

. Rw de Jàneiro em VJilte de~Junho de 'Jtn OalGcentos 
e quarenta. e. do~~'· vigesin\o primeiro 'da.lndepê~dencia 

. f' do lmperw. · · · ·, ., 
Com a "Rubrica dc·Sua 1\Iagestade o Imperador. 

José Clemente Pereinr. 
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I nslrucç~~ para ex_ecução ·da Contra lo celebrado 
Clítre o Governo e a Companhia Brasile.ila 

· de Paquetes de r apor. 

Art. 1 . 0 As ordens na Côrle , para passngcns de 
individuos nas Barcas das Companhias, que estas, se
gundo o Contrato, tem de levar gratis, serão expe
didns pela Secretaria <l'Estado dos K egocios do lmp<'
rio, com declaração de (llte são passageiros <l'Estado; 
as ord~ns, para passagens ~uc houn'rem d? s<'r P.af!a:-; 
pelo (:roverno, serão eXfW<hdas pelos respectiVOS J\hms-
1 c rios. 

Art. 2. 0 Tanto huns como outros passageiros, 
entregarão antes de dese!llbarcarem, huma cautela as
signada, em que declarem. o nome da Barca, o porto 
(l'onde sahirão, em que data, c o porto do s<·u des
tino, especificando se forào como passar,eiros <l'Estado, 
segundo o Contrato, ou por conta do (;overno. 

Art. 3. 0 Os Commandanles de Tropas transpor
tadas entregarão aos das Barcas, antes destas desem
barcarem h uma cautela por elles assirpwda, em qu•~ 
:-c declare o numero de praças, o dia e lngnr do em
barque e desembarque, e se forâo abonadas de come
dm·ias, c por quantos dias. 

Art. 4. 0 Todas as vezes que as Bnrcas tocarem 
.-m portos intermedios, c nelles receberem ou deixarem 
pra~:as de Tropas, ainda mesmo quando seja por suh
~t ituiç:'lo, quer para transportar it Côrtc, quer de 
huma para outras J>ro,'incias, (iu·ão os Commandantes 
das ditas Tropas as declarações designadas no Art. 3. ", 
tanto a respeito das praças que de 1loYo receberem, 
como das que forem substituídas. 

Art. 5. 0 Os Agentes da t:ompanhia, e os Com
mandantes das Barcas, não darão passagem a indivi
duo algum, nas Provindas, para SPr pago pelo Go
verno , sem ordem assignada pelo respectn·o Presidente, 
que assim o declare, e em caso algum admittirão como 
passageiro d'Estado a qualquer individuo, em quanto a 
bordo houverem os dous estipulados 110 Contrato. 

Art. 6. o Não serão abonadas pela Companhia, 
uem por seus Agentes e Commandantes, comPdorias a 
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taes pas5ageiros para serem paffi!S pelo Go\·erno ; pois 
que os Otliciaes e Cadetes as recebem a dinheiro pela 
Pagado ria. 

Art. 7. o Somente receberá a Companhia a hordu 
das Barcas, a titulo de ha{~Ht~ens, aq uillo (1ue rigoro
samente pertencer como tal :1s pra~·as que transportar; 
e pelo que respeita á bagagem dos Ofliciaes, ou qual
((ucr outro passageiro do Gorcrno, esta Illlllca e\.C('

( erá :\ quantidade que he permittida livre aos mai~ 
passageiros da Companhia~ Havendo excesso, serú I'~ I e 
pago pelo Oflicial, ou passageiro, a quem a bagagem 
pt'rtcueer. 

Art. 8. o Logo que qualquer Üarea se reeolher 
de sua viagem a esta Côrte, a Companhia apresl·nlar:'t 
sua eoula documentada com as ordens originaes, e as 
cautelas dos Artigos 2. 0

, ~~. 0 , 4. 0 e 5.", e dedara~·;\o. 
dus nomps dos passal)eiros (rEstado. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Junho de 
1842. 

·· Jos~i Clemente Pereint. 

.. 
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C.OJ ... l.ECÇÃO DAS LEIS DO IMPERJO DO BRASIL. 

1842. 

PAR.TE 2.a · SECÇÃO 50.3 

DECRETO N.o 178 (h)- de ·30 de Maio de 1842. 

Dando nova organisarão á Secretaria d'E_stado dos Negocias 
da Justira. •f 

Hei por hem Ordenar, em virtude do Artigo trinta 
e no,·e da JJei numero duzentos e quarenta e tres de 
trinta de Novembro do armo proximo passado , que se 
ponha em execução o Plano e Uegulamento para a nova 
oreauisaçào da Secretaria d'Estado dos Negocios da Jus
tiça , que com este haixão, assignados por Paulino José 
Soares de Sousa , do ~leu Conselho , Ministm e Secreta
rio (l'Estado da mesma Repartição, que assim o tenha 
entendido~ e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Maio de mil oitocentos e qtiuenta e dois, 
vir,esimo primeiro da Indcpendencia c do lmperio. 

Com a Rnbric;t de Sua Magcstade o Imperador. 

Paulino Jn.1·1; .Soarc.r dr• Sortlll. 

Plano para a noCJa organisarão da Sccrctm·ia d' Estadn 
do.r Ncgocio.r da Just1:ça, a que .re r~(err- o 

Decreto da data dtMt~. 

Art. 1. o A Secretaria d•Estado dos Negocios da Jus~ 
tiça será composta de hum Official Maior , seis Officiaes , 
hum Official Archivista, seis Amanuenses~ dos quaes bum 
será Ajudante do Archivista , hum Porteiro , dois A.iu
dantes deste , e quatro Correios. 

.. Art. 2. o Os Officiaes , que ora existem , continuarào 
a servir como até ao presente ; fallecendo porêm alr,um , 
não poderá ser nomeado outro , até que o seu numero 
fique reduzido ao de seis, na conformidade Jo Art;go an
tecedente. 

• Art. 3, 0 O Official Maior terá de Ordenado annual 
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dois contes e quatr&eebtos mil réis; os Offlciae!t e Arda i
vista hum ·conto e. duzentos mi! réis; os Amanuenses seis
centos mil· réis; o Porteiro oitocentos mil réis; os Aju
dantes deste seiscentos mil réis ; e os Correios oitocentos 
mil réis cada hum , entrando nesta quantia o que per
cebião para fardamento·, cavalgadura, e arreios. 

Art. 4. o Os emolumentos da Secretaria {l'Estado co
brar-se-hão pela Tabclla junta a este Plano, assi{~nada 
pelo respectivo Ministro e Secretari,.o d'Estado , e seráo 
distribuídos pelo Officiall\'laior, Officiaes, Archivista, Ama
nuenses e Porteiro , pela manei~a marcada no respccti v o 
Regulamento. · 

Art. 5. o Os trabalhos da Secretaria serão divididos 
etn Secções pela maneira ma\·cada no respectivo Re,~ula
met1to. Cada Secção será dirigida pot• hum Official , ao 
qual o Governo poderá arbitrar huma gratificação , que 
não exceçlefá a quantia de quatr-õcentos anil réis, propor
cionada, á quantidade e qualidade do seu serviço. O Mi
nistro e Secretario d'Estado tamhem poderá mandar ar~ 
bitrar ao Official 1\Iaior huma gratificação , que não cx:
cederá a hum conto de réis. 

Art. 6. o As faltas de subordinação, bem como as de 
1·espeito aos Superiores , em tudo quanto for relath·o ao 
serviço; a publicação de despachos antes de baixarem á 
Secretaria ; o extra vi o de papeis, e erros de Officio , serüo 
punidos com a suspensão e perda de todos os vencimentos; 
em quanto ella durar, sendo a reincidencia motivo para 
ser demittido do lugar. 

Igual procedimento se haverá corn aquelles Emprcr,a
dos, que deixarem de expedir, e ter em dia, os traba
lhos de que forem encarregados, salvo justificado motivo. 

Art. 7. o A revelaçãQ dos negocios reservados será pu
nida com a demissão do _ Empcer,o. 

Art. 8. o Os Oiiciaes, o Arcbivista, e Amanuenses , 
quando deixarem de comparecer 8t~m motivo justiticado , 
perderão por isso os respectivos vencimentos , observan
do-se quanto ao Ordel:)~ d(f huns e outros o que se 
pratica com os ~mpregados ~ Heparti.ções de Fa21enda , 
revertendo á beneficio dos· q)le üveren1 sido exactos a 
parte dos emolumentos daqQ.eUes, que por falta de com
]Jarecimerlto a devem perdel'. ''·Todos os mais Empregados, 
3a Secretaria fi cão tJ~mhem sf.ljeitos á perda do respectivo 
Ordenado, na fôrma acima determinada. 

Art. 9. o No impedimento do Official Maior fará as 
suas vezes o Officíal ql\e o Ministro designar. 

Palacio do Rio de Janeiro <3m trinta de Maio de 
1842. - Paulino José Soares de S~u.fa. 
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Regulamento ptlt'll ll Sccr~arirt de Estado do.r Negoi:itu 
da Jw·Lifa. 

Art t. o Ao Official 1\'laior , como Chefe da Secretaria. 
d' Estado , compete: 

1. o Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos , e fazer 
manter a boa ordem e regularidade do serviço. 

2. o Dar todas as informações, que exi,gir o Ministro e 
Secretario d'Estado , e ·mandar passar, in4ependente de 
despacho, as cet·tidões que se pedirem, e se pudea·em passar 
sem inconveniente. 

3. o Fazer toda a cortespondeucia reserva~ , e ter de
baixo de sua guarda todos· os papeis a ella relativos.: 

4. o Assignar todos os despachos para informações de re
querimentos de Partes , fazendo-os lançar no alto das peti
ções , pelo theor com que se expedem os que se dirigem 
com vista ao Procurador da Coroa , com excepção dos que 
forem dirir,idos a este, aos Presidentes dos Tribunaes, e 
ao-; Presidentes das Provincms , que continuarão a ser ex
pedidos, como até ao presente , e assignados pelo l·espe
ctivo Ministro e Secretario d' Estado. 

5. o Tet debaixo de sua inspecção todos os dinheiros da 
Secretaria, tanto do qu.e for relativo a emolumentos t como. 
ás despezas com Q ex.pedienle da mestna Secretaria, en
carregando ao Porteiro, ou .a algum de seus Ajudantes , a 
compra de tlldo quanto for preciso para esse fim. 

6. o O Official t\']aiot· não fará subir á presença do Mi:
nistro requerimento al1~um sem primeiro cxaminnr se sobre 
a pretençào que continr, tem havido já al{/uma decisão , 
ajuntando ás informações que receber das diversas Auto
t·idades , na conformidade do § 4. 0 

, as reflexões que fo
rem convenientes, para com pleno conhecimento dar o 
Ministro a sua decisão. 

Art. 2. 0 As Autoridades e mais Empregados de quem 
se exigirem as informaç{,es, de que trata o § 4. o do Ar
tigo antecedente, deverão lançar as suas informaÇões nos 
propt·ios requerimentos, pela mesma inaneira com ·que 
costuma officiar o Procut·adot· da Coroa , e se tiverem de 
mandat• ouvit• aos seus subalternos ' deverão estes officiar 
tambetn nos proprios requerimentos, pela fórma que se 
pratica n~.~ Repartições l<'iscaes. Os requerin\en,tos, assim 
informados, ser~ó devolvidos á Secretaria d'Estado , sem 
offi cio algum. 

At·t. 3. o O Official Maior terá hum .Jivro , no qual 
lançará em resumo , com 1·eferencia ás representações, 
officios, e mais papeis que lhes disserem respeito , totlas as 



duvidas que houverem sido presentes ao. respectivo- ~li
nistro , sobre. intelligencia , ou lacunas de Leis , ou Regu
lamentos' com declaração do d~stino , andamento e solu
ção que tiverem tido , lançando nas sobreditas represen
tações , officios e papeis as competentes notas , com refe
l·encia ás pa~~inas do dito Livm. 

Art. 4. o O expediente da Secretaria será dividido em 
tres Secções, cada lJUma das quaes conterá o numero de 
Ofliciaes e Amanuenses que for conveniente. 

A primeira tet·á a seu cargo tudo quanto he relativo 
a Negocios Ecclesiasticos, e á expedição de todos os des
pachos de Magistratura. 

Esta Secção organisará quanto antes: 
1. o lluma relaçiio circunstanciada de todos os Beneficios 

existentes no Imperio , das pessoas, que nelles estúo pro
vidas , e dos que se achào vagoa. 

2. 0 Hum quadro de todas as divisões judiciarias, com 
a declaração das Leis que as· crearão, e dos Juizes que 
servem em cada huma dellas. 

3. o Huma relação de todos os Magistrados de primeira 
c segunda instancia, com declaração do tempo <(UC. tem 
de serviço , c das interrupções, que nelle tiverem , com 
rcferencia a todas as peças officiaes , e documentos exis
tentes na Secretaria, que por ,qualquer modo abonarem, 
ou desabonarem seu procedimento. 

Nestas relaçi"1es serão apontadas todas as alteraç(ies, 
~ue occ.orrerem, apenas cheguem ao conhecimento da 
Secretana. . · 

A segunda Secção terá a seu carp;o toda a contabi
lidade da Secretaria, e a organisaçáo do Orçamento. Jlot· 
ella serão expcditlas todas as ordens 1·clativas á despeza. 
Outrosim terá· a seu ca1·go todo o expediente relativo á 
Guarda Nacional, e ao llorpo Municipal Pcrmauente , e 
deverá organisar quanto antes: 

1. 0 Hum Mappa geral da Guarda Nacional de todo o 
Imperio , dividido em Províncias , o qual será reformado 
todos os annos , com as alteraç(,es que occorrercm. 

2." Outro igual do armamento , e terá a seu caq~o to
ela a cscripluração relativa ao que se for distribuindo. 

A terceira Secção terá a seu cargo o Registo da Clmn
cellaria, a expedição dos Decretos do Podct· l\Joderrador, 
tutlo quanto disser respeito á segurança e tranquillidade 
Jlllblica em todo o lmperio; e a organisação dos .Mappas, 
de que trata o At·tigo 182'do Regulamento N.o 120 de 
:H de Janeit·o do corrente anno. 

Art. 5." Os Officiaes Chefes das Secçôcs lcccber;io do 
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Otlicial Maior o expediente da Secção, e trabaU10 do dia, 
e na respectiva Secção se fará o se..viço tendo os Chefes 
o maior cuidado em que todo elle seja feito com prom
ptidüo , e se conservem os Livros do Reg isto na tnelhor 
ordem c asseio possível. 

Art. 6. 0 Quan1lo por aflluencia de ner,ocios, os tra
balhos de huma Secção forem superabundantes, o Oflicial 
que a dirigir d::ná disso parte ao Official 1\laior para no
mear Onici.acs de outra Secção que os coadjuvem. 

Ao mesmo Oflicial Maior compete dar todas as ins
trucções, que forem convenientes para o exercido practico 
das Secções. 

Art. 7. o Os Olliciaes e mais Empregados da Secreta
ria d'Estado obedecerão es~rupulosamente a totlas as 
ordens do Official Maior, em tudo o que for relativo 
aos trabalhos , e expctliente da mesma Secretaria , e se
rão rcsponsafeis por todos os erros, que conunetterem no 
dese111penho das suas obrigaçües. 

Art. 8. o O Ollicial eucarrer,ado do Archivo, terá a 
seu cargo a guarda de todos os papeis e livros da Se
t:retaria , e bem assim a sua Livraria sobre LeGislaçào; 
n~\o dará para fóra do Archivo l..ivro ou papel alGum , 
sem ordem do Olllcial Maior; terá hum l..ivro onde lan
çará tudo quanto sahir do Archivo, declarando porque 
ordem, e qual o destino, fazendo assento em frente, quan
do tornarem a entrar. Ü.:i Officios e mais papeis do anno 
findo, serão emmassados, contendo cada masso o inventario 
do que nelle e:ústir; neste inYcntario deve indicar-se o 
numero do Officio, sua data, de quem, e qual o seu t:on
texto mui resumitlamente, e tudo será conservado com 
asseio e h01n arranjo nos respectivos armarios c prateleiras. 

Art. 9. 0 O Ajudante do Archivista lançará no Livrq 
da Porta todo o expediente de Partes, e será responsa
vel pela exacção deste seniço, e n.o Livro particular, que 
deverá haYel' no mesmo Archivo, toda a mais direcçào 
que se der aos negocios da Secretaria; porá os sobr'es
criptos em todos os Avisos, e Ordens que se expedirem , 
e fará todo o mais trabalho de que o incumbir o Official 
:Maior , c o A rch i vista. 

Art. 10. o O Porteiro e seus Ajudantes terão a seu 
cargo a guarda da Secretaria ; responderão pelos Livros e 
papeis em serviço; terão todo o cuidado na limpeza dos 
moveis e casas da Secretaria d'Estado, fecharão todo o 
expediente ; scllarão todos os Diplomas , e mais papeis , 
que levarem sello ; trarão sempre providas de todo o ne
cessario as Mesas dos Officiaes; e receberão todos os rc-
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cados das Partes para os transmittir a quem forem fli
rigidos, e as tratarão sempre com a maior urhanidade. 

Dispo,·irões gcraes. 

Art. 11.0 A Secretaria tl'Estatlo estará em aclÍ\•idade 
todos os dias que não forem Domingos, ou Santos de Guarda, 
ou de Grande Gala; occonendo porêm algum expe,]ieute 
cxtraordinario , mesmo nos indicados dias , estarú a Secre
taria aberta , e todos os Officiacs, ou aquellcs f(UC forem 
chamados em taes' occasÍ(JeS pelo Ollicial Maior, dcvcrúo 
comparecer promptamente á hora por este indicada. 

Art. 12. o Os Oniciaes entrar;lo para a Secretaria no 
Inverno ás dez horas, e no Vt!ráo ús noYe, vestidos de
centemente, e se conservarào nella todo o tempo que o 
O~cial 1\Jaior julgu necessario para o cxpedientt~ elos ne
l~ocios; nào se fechando porêm nunca a Secretaria allte.-; 
Jas duas horas da tarde; se pon~m algum Otlicial, autcs 
tlessa hora tivea· necessidade •le retirar-se, o poder:Í. fazer 
prece(lendo licença do Oflicial 1\Jaior. 

Art. 13." O Porteiro e utais Etupregados subalternos 
entrarão meia hora antes da marcada para os Oniciacs. 

Art. 14." Todo o Ofiicial ou Empreuado qualquer da 
Secretaria, que por motivo legitimo uiio puder comparecer, 
mandar:! no segundo dia parte do incommodo <iue soll'rer 
ao OHi.cial_Maior, c se o impedimento exceder a tres dias, 
de\'erá enviar taml1em documento autheutico , 1pte justi
fique a falta. 

Art. 15 o Haverá nà Secretaria hum Livro , onde se 
lançarão as faltas dos Ofliciaes, e mais Emprc~ados, no
tando-se os que entr~nio alêm das horas marcadas no Ar
tigo 10; os que nào tendo comparecido JJÚO particip;Írüo 
na f<Jnua do Artigo antecedente; c tudo o mais que oc
correr a respeito do cumprime11to dos deveres de c:Hia hum, 
c dellc se extnhir~\ no principio dos mezes huma copia 
exacta, que sení remettida pelo OHicial Maior ao Ministro 
c Secretario J'Estado, com as obsen·áçi')es que julgar a 
proposito fazer, para que o Ministro possa assim ter hum 
cabal conhecimento do procedimento dos Empregados da 
Repartição a seu cargo. 

Art. 16. o Todos os dias et!l que houver Secretaria, 
e antes que os Empregados se retirem , far-se-ha a conta 
do producto dos emolumentos, o qual será dividido, como 
ah~ ao presente , entre o Official Maior , Officíaes, e Offi
•:ial Archivista, percebendo os Amanuenscs, e o actual Por-
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teiro, a metade somente da parte qne couber a cada hum 
daquelles. 

Art. 17. o H e prohibido a todo e qualquer Empt·egado 
(lesta Repartição encarregar-se de requerimento algum de 
Partes, as quaes os lançarão na Caixa, que para esse fim 
existe ua Secretaria. 

Art. 18. Núo se apresentanio requerimentos que n:io 
scjão datados e assignados pelas proprias Partes ou J)or 
seus procuradores, ou que conlenbào docuu1entos, que 
n:lo tcmhão pago a Taxa do sello, e sen~o para remu
ueração de serviços, vierem em publica fórma. Se algum 
requerimento for apresentado nas referidas circunst.ancias, 
o Oflicial Maior fará declara&· no Livro da Porta, que as 
Partes satisfaç:io as faltas que obsen·ar. 

Art. 19. Todos os documentos com que as I>artes 
instruirem suas petições senio numerados e rubricados pelo 
Oflicial 1\laior , que deverá dedarar á margem das mesmas 
petições o numero de taes documentos , os (JUaes serão 
guardal1os com as respectivas petições, convenientemente 
emmassados , depois que tiverem despacho definitivo, e 
havendo-se feito obra por elles, em nenhum caso serão 
entregues ás Partes , excepto se forem cartas , ou quaes
quer outros titulos originaes, poderão porêm dar-se por 
certidão. · 

Art. ,- As nomeações do Official l\laior, e Ofiiciaes 
scrilo fcit por Decretos , as dos Amauuenses, Porteiro, 
Ajudantes deste, hem como as dos Correios, por Jlortarias 
do Ministro e Secretario d'Estado. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Maio de 1842. 
- Paulino José Soares de Sousa. 
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COLLECÇÃO DAS -LEIS ])0 IMPERIO DO BRASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 PAI: TE 2. a 

HECRETO N.o 187 -de 23 de Juulto de 1842. 

Approva os E.rtaflllo.r do Banco Commcrcial do Rio de Ja
neiro , e a.r alterações nclle.r feita.f pela A.f.femhléa ge-
1·al dos .reus Accioni.fla.f, nas Se.rsõc.f que ti,•errio lugar 
em ~·inlc c dort.r de Outubro de mil oiloccntos r trinta r 
oito , c em l'intc e cinco de Janeiro de mil oitocenlo.r e 
quarenta, com as modi/icaçve.r ho mesmo Decreto da/aradas. 

Attendendo . ao que Me rcpresentárão os Dircctorcs 
da Associado ]\J(~rcantil cstabdecith Jli'Sta c,\rle com a 
tlenominae;~o de- Banco CoJmucrl'ial do Hio de Janeiro
pedindo-1\Ic a approvação dos seus Estatutos, e das al
teraçi'ics feitas aos Artigos dezaset.c , e trinta c quatro dos 
mesmos Estatutos, nas Sessões da Asscmhléa geral dos seus 
Accionistas, que tiverão lugar a vinte c dons de Outubro 
de mil oitocentos trinta e oito, c a vinte e lco de Ja
neiro de mil oitocentos e quarenta, como con, a dos ex
tmctos Jas rcspccti,·as Actas , qnc por copia 1\J c forào 
presentes, conjunctamente com os ditos J•:statutos; e Tendo 
em consideração as vantagens , que daquelle l~stahclcci
mento podem resultar, sendo rq~ularmf'ntc organisa•lo : 
Hei por bf'm Approvar os mencionados Estatutos, e al
terações a cllcs feitas , com as sf'guintes modificações: 

1. a l''ica de nenhum effeito a parte elo Artigo se
gundo dos 1·eferidos J~statutos, que deixa ao arbítrio da 
Asscmbléa geral dos Accionistas do ~anco o determinar 
que elle seja de emissão. · 

2. a O mencionado Banco não poderá emittir os Vales , 
ou Letras, de que tratão os Artigos quarenta c sete para
grapho onze, e sessenta de seus .Estatutos , a maior prazo 
do que o de dez dias precisos , c cada V ale , ou Letra 
sel'á de quinhentos . mil 1·éis pelo menos ; não podendo 
jámais a som ma total dos ditos V ales , ou Letras , exce
der á terça parte do ftmdo capital do mesmo Danco. 

3. a Verificando-se a emissão dos Vales , ou Letras , a 
que se refere a disposição· antecedente , será o Banco 
obrigado a admittir na Cófumissâo de exame , estal>f'1r-
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· • ... ·~id:t pelo TiÍu}C? qudr!~~.d·e ~e~~ E~~~lflt~~,'~Iium.'Çbp.n,~;,_ ·~. 
~., . ~sario. por parCe pa;.TJl~SQur<?.··Pup1it~ ~~para o .(im·~~lúentc 

de verificar a <'.ll,IS~ão hti\·L,Ia. • , · •· . · ·· ' 

•. 

'. 

. . Caúdidó J ost~ de. Araújo Viartna ·, 'tlo .J\rc~ ConseÍh~, 
~ · ].\'Jiuistro .e Sccrelario d'Estado · c..los Negocio~ do lmpcrio , 

·o icnha assim• entendido., .e fa.ça·. cx~cutar COH\ o's de~a
.• d10s necess<~.rios. Palacio do Hio .dê Janeiro em1 \·íúte e 

trcs .de Junho de m}f oi~ccptos. c qu::trc1Ítá e dQus, vi
. tesimo. primeií·o ·da I_ndepcl'\<l~ücj.a et; do; I mperio.~ , 

• t ' • • • "' • 

.. 

Cóf\1· a· Jt.r~•:i~~ ~ d_e 'S_t~· ~J a'ges~~d~ .<' ~~~tper~~.1::. ; . 
·• ~ :, ._ Çandid'o':/osé. de·:.A~f!irJ.:•'Yiânn~ • 

. .:- • ! - • • ;.-..' • • .. . 4 a • • . ~·· ~ •. ' •.•. •· ·:.r'.. . ..... (J • • ·~ • 
. • . . ·~ ;'. • •• • •:oli: :1' •. 

.. - . . . 
Estatutos do' Banco Cofnmcnial .do RÚr de Jáneito,. e alrr- · 

rar6c~ Ttellcs fe.ita;· pela A.u.cmb1éa geral Vo.f .fCTl.f .. 

.Ac~i.onislas, a qne .,;e rtj'crc. o Decreto desta data. . , 
. . .. . . · .... ' . . •. 

'· ·~ ~ , ·,~~I'NJLU ·Í:· ,!' • '• 
. :· ·· ·"' b s · . .t~ ;'l ,... • · 

• ··~~ • ·. . O qi1J:O •• • ~ .' • . . . . 
. " ' . ' . ..+ ' ~ .. ' ~ . ( • ·;.- ,, • 

... · Att." 1~.8 ~(1\ ~~iáção Mercàntit.,;.q_u.~'APlÚú oq'it\)lo . 
·QC- Banoo Coi;I}.mercial. do.Bio. d-e JanejrQL,dbrará;.por: · 
,tempo· d~ viaté~ annos' con~cüt1vos ~· cç}nddoa.; da,~data 
Q[l suà iBstallacão.· .: ~ . ·. : • . • . · · • ~ . •• 

Art. 2. ~ O ··nant;ti· s~r:l d-e deposito , e de de~iit9 ., · 
e qua.nd~. às di't.unstanc~as· o. permittitcm, poder:i ·vir à 
ser de émissão ., se a Assemhl~a ceral dos seus Accãoni.stas 
assim o resoh·cr (Art. 17 )• · . 

. Art. 3. o O· fundo capital do llanco s~ti .de cinro mil 
contos de réis , divididos- eíu (.lei uiil acçi')es de. quinhentos 
inil réis ; mas não s~ adn1itti.r~o pm· ora Acciquistas, para· 
mais .de cinco hlil a~ções ~. ficando as. outras cinto mil 
reservadas' pa~a se "Vendel'Clli convchicntemértte' 'quando 
assim·~ l'Csolver a Asse~léà, geral {Art. t1)- ·• . 

A~·t. 4. o 'O.''fm;ido cá.p\tàl de: ci.nco mil conto~ de .réis, 
podel'a ser ·• augmenta<lP por deliberação.· da .Â~hléa 
geral (Ai-t. 17). ;'_,4' .. ;,. •• ~··.· • ·~·~;(,. <.!!:~ '·:· 

. • . ·Art. .f>. o· As .eet~ad~· seL~ão re~li~4~.'.dentro, à,.s ·~po-
f c~s.., que m~rcar• ~ ~· D,i1·e~çao ·; os· tremlS60~. :-perd,eraQ a . 
·h~eficio ~do Banco.~ 'i\s ; quanti,as ·:~mu . ~·· .. ~ter~oP
mente tiverem cnt\·a~o i e ~ ~an.co disporá qe:,sl!as· aCçê}~s . .
Exceptuão-se os casos de' morte, dê failim~nt,p , c d~ in.
vencivcl emb~raÇo, que. serão"~ustificados pctante a: Di-· 

. t·ccc:~o. .~ cstrs e aRos os. herd~n·os •; os credores •.. e os 

'.f •• 



·r~ :· •. ., ... ·~ít"' · · ~ · ;. ,~.Y~(~~s··)·· 
• ' • • •, l ,.. •• ... • • • • • 
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.• 

.. :ii;t~t't ;;ados , · pe·ri}êrí}o .ós. dividendos,· em quan'to. não • ~: • 
tn·cen ·h'cretp as ~htt::)d;ts. ve.l\cidas ;: c ~c .as pn•cnehfr<'m.. ~, ~, 

' •,alên ilo ptato ~"ttl.ai:ta«Jó ·' · ~ilitipi~uão.. il ter di\·ideudo · 
SQJnt~J I C' no seme~trc séguintc~ . ])o .Bànco j;Íiuais st~ po-:-
derão r~~tirar.:os· f11ndos pi·avcnicütcs das ciltrat)as au~t·
riOJ;('~ : .\rt. 9."); · Il)as .bs· qu~ allquirirem··dircito , em
virL1u ,, 'da justiwcaç~o- '· terão ,.a Íi).culdade d.e dispor le-. · 
uahw ntc~ da~ "acções ( Art. 9.-0 )&•.. • . 

.. .· 
• J r t; -6. o O \lan·cO' pod'ed !'er. di~solviõ.o por dc1ihe-

. ra.çã ) de s.u1l {\.fSetn blt;a 'ge\-a\ ( !.,rt. • 17), mesmo , ·.antes : : .• 
. :d~ ;t~ tJ:atem· o~ ~·inte anJ?-ÓS Inarcadds uo--Art. L 0

• para 
sna l •r:~áo.,/se' se ~~onhecer que a Jina continfwçáo 'Ire 

• 1u~ju ii~ral. ' •• · ~ ·, .. :.,. •· · ; . • . . 
. :., 1 rl. 7:~·o··Bru1eo ser·á "llissohidn de facto.~ e eutrad. 

Olll I I!Uia<tÇão ' •logp 'qd,e 'tiver sotri·ido pl:(•juizos.' . <}lJe 
. 'tcnll ;i l abSOI1Yido. o seu fuRdo de n!_serva, e dez }10,1'. ccn to 

'do ~~ a capital efÍectivo ..• :. • •· .· • •· · 
' , . if', i. 

, • t. .. .. ·~; . .,": . • .J• 
•.;·'•• 1 ,tfTULÓ 'Jt, ·_'' .. 

• o{)os~ 1,~·cjorzi.Ua}: 
• ... t ~ . , ' ... .,.. • • 

rt. '8. o .~Banco. considera seu Accionist:i to(ta ·a pcs:- • 
·. so:t · • llf poss~r. ácçõe!i, sejà•'çomÓ ·prin;~iro propí·ictario; 

seja pmQ_. cessiotuu:io ~ · ~'!Jas ·ac~).es. estiverem ~(>tHpçten
n!m~ ~te.averbada~ no. L.~vro."';He ·pgtsto. O aycrllallt{'lllo, 
op t J.usfetcncià . terá l11gar · á{vista· '.ê:lo ti tu lo da acçúo , 
llp· f 1ssuidor ao cessiona.ri.o··, .&:lt~:.~que ·jáli1ais ltaja endosso 
no· r esmo tiLulo. . · 4 

· l.t·t. 9. o Os Accioni~tas,: ·9-enois de terem entrado no 
.Jlàn< 1 com. o :valor das· acções por que suhserevê1:úo, 
· nao esponderão por tiiaÍs. Esi~ acções podem ser dadas , 
·o\·end das' cedidas ' doudas·, ~·ypothccadas ' c lq~adas ; mas 
o .~el capital não. poder~ ser. retirado a,túes de fiualisar a 
dud :ão do lJant:o. · · . · • . · · 

.• 

·. 

\t:t. ·tO. Os Acciçmis~~· .de: cinco , ou mais _acçl'1es , .•. 
são·, s habilitados para ~ota~~p Assemhléa geral, e para· 

.germ t votados, para .Preside~J"le, e .Secretàrios da mesma 
· :·'Assê ;tbléa 7 e· ~~t~~·l\~embr·~~a.·~Comi_nissão_. de exam_e. J 
· Sol.n ~nt.e os Ac~IOJ.)\~~;:de VLUté·, ou. .n~'!ls acçoes,, pod~t:ao . 
. . sei." · otados .para J)treçtores. . , · . •• !t 

:.. :· r\:rt. 11. Os Aeciohistas ; · o Presidente , e- ~ecretat;,ios 
• dá'~ ~sê:ml>léá4 geraJ, o~.MeJ:I?.bfÓS <\à Commissào de·ex·ame, 

os r 'rectpres·, · e Etup\·ega_d~s 'do· Banco , poderão ser Na-
• cioii ~es, ou· Estrangei~sJ"ridijtinctamentc~ Os Aceionistas 

tc1·ã • . a preferincía. pqra 'ia ehi'v.regos. • · · 
. . ,. .. :, :· .· .. .· 
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. ·.t . · ·. ·l)a .}J.r.rcmhled erGl. " . . . . . . 

.· 

: • ., Ai·t.· 12. ·À to;alidadc ~os 1\cci~rii~tas sed reprc'scn\aj"la. · 
pelo. saâ . Assemhléa r,cr'li , ~a .cnjas tleei~õcs · toma'dM' 

• -como pw.údã~ .estes Estatutos ,• no~ At'tigos, 1~, 16 c· '17 ~ 
· 'tod,os serãó. obrigado~. / . • :. • . · . . . . . . ·. 

~ ·Art. 13. Forhiará' Assembléq.. geral. a .reumào legal-· 
· • · • mente ~on-voca.da (Art. •.(4~ dt>s Ac~ionista~ de _cincd', nu -

iti.a~· acções ~ 09. .<le ,Ilt.eri•t f\Útií~r~~d.é acçÕ~I\.P~~fãp ._às.:. · •• 
sistir 'ás . deliberações. v •• ,., • · · · ,. • , ' .. , .:: •· : : 

· · . . . À•·t. (1.4 ... 1\ • ,convof~çãd· da: Jts~e.mbl~a ~era-I~ tefá,. ,I ti-.. 
. · .· ,r,ar , t1or ç~itc ?a Dir~cÇá'9: ·em Eâí,tf\1 -:th,naqC1' pc~ó s~lt: 

. }lre,ideúte, · c· Secretario·:, pffixado· a. porta' 'do llat~co.., c, 
na. Jlraça do {;otiltn(!J·c'io '·: t 1m~licado-, ·ao: menos · ~rcs • 

. . difl'ercutcs veze"', cnt os Johtaes cbmmcrci.aes-.. ··• • 
Art. 1'5. Chcuado o· dia ~ê 1ióra · indjcadqs , ]lará a 

rêuni;io da Assemfjlt~a. geral, ··éstâ: se :jú1gai:á. constitu.idir 
• com os Accionistas présentt:S~ ... qutt tomarão decisõés pel<J . 

•· . · 1~ai~tia ah~<_>lutâ, d~ :v~tps.· .C.o_l\l~d.o'·n~nhm-';1~ ··~loli~era- .•. ·~ 
.. çao podera ·. s? .~~nada,~- p:r:i.milra c.f>tV~'ÇI'l, nao .se 

• ! • aÇhand.o t.eumdos..; pelo menos ,• ~O$.,l\~~ct0ilf• ,~q~ntos • · 
~~"presen~!;ll. ~tt_yifl. quarta: p'tt$~~<1:{~_ajittd .... ~l1V9 ~~: ·' 

·Banco r t:Xoeptuao-se.~guallQt!ú):a :as decisões·, qtt4rtl~m 
respeito aos Artiios ~~ceP.~ion~e8 '}.,. ·3 ,... 4 ; .6 , t9 , 2g e 66 ; 

•. que poderão .tomar-se. sop~en~e cü,•,nd 'manda. o .. AFf. 1~ ... 
· · · . Art. 16, Quando na .. Asse\nbtea .. g6lral. não se rçmil-
• · r~m votos suflici~ntcs. paí·a delibirar ( Al't. 15~ ,. se•á ·es!a. 

: : . · • nova~ueute convo'cadã co'ln as fprmalida<}.eS. d1l .A ri:. f.4 , e . · 
• ~eclaração do. 1\wtivP. ·4Ü .novq•. chan.r4•lie-·n~o , ~ ~w· 'dia 

• márci<lo e ho1:a ·a.pp.,zad~; ~tará .cónsiituidil ·,). Asseit1bléa 
•. · geral,. e. se· tomarão .. çlecis~e~. ohrigaíorias) At't. 1 ~) coiu 

· · •. qtlalqtter Illiil~ero tlc tt>f.us prE;se11te~. . • ·. ~. · . 
Ficào .e~~eptu<l<.lÕs qs. c:t~os ·dos :t\t-(Ígos· ;2 .... 3, 4 ,.G, · 

• 19 , '2,a G .6~. : . .'• • ~. '. . .. . :·\ ·• \:• .. · ... , • '· · 
~ •• · ~·. .•. : . . A!·t. ·t? .. 'As•:'4eli6,er·Íç .. fles•,_ q_ue, dl.~sf:•~;n~etip_êit~·::~o~ .· 
, • ·~\1:1f10S •• 2 ,Í ~-i ~ .,~~~ÇT~ ~8 C 66, seraqt':~lma.~. SonJ~qt~ _, 

.. 

.. . 

_ qunn~o ... ~~.'Mse~P.~a-~~eral-; .. s.e reqmr~~·~_votos· .~op-:-
.• :.corde~" tf~ ~hrhos '·{\~Qiôn~tas'.r • 'luan~os . •:epret;e~lem. dua~ •. 

•: · . • •4er~as ·partes g~ dít•f.al ~~~1 v o d,o · Jl~J$. • • _ · : . ". . 
,~ , : · ~- · · Att~ '1,8 .. ·A~. ·t·euniões .ord.ihàfi~s. ·dá~ As~.Wlhléa g~tal' 
~ • t'erãó .lugat~·', dúf}s\re~~po. mez.de_. Ja.neV.·o., .. t\e citd<! anp.~; . , 

i 
.. ·. ·.com ·iuter:"a~~o· de .qui.uia~~i~S.. ~ ;. • ;;; • . ~ . .-· ·. ~. 
. \. As ret}Pto~s e:~.tr!lor!imaro~ag. tet1\o lugar ~hdó·.a· Dt-'' 
~' recção as. convocar. pq·~· .. ~~c~u:~·endas· de c~sps , pa_ra o? 

. 
M.. • • ' 
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.•·.·.·:~~· .. ··. :~·_· .. :·.: ...... : .. :· .... · ·.~ ·· ... ·~ ..... :··~· 
tftl'aes"ellil·se nâo!.jul~tÇ f;omrfctcnte •a, dectdir 1 ·c.· 'qoamTo•• 
lhe· for· jsso .J.!eq~~d~t~ut·' r~::presentação individualmente · 
assignada ~por Accionistag t q'ue po_sspão , . pelCl'. 1m:n<!s r 
.lm!na quarta parte. do cafHt~l Gifethvo. do ~3.anco. . • . 

• .. Em virtlide de. taes· rcpresl~htações deved a llucc(::ü:t •. 
'eón\roca~ ·a As."Cmbléa· geral~,· dl;utr<Y dos cin~? .tlirts uteis, 
que· sé seguirem ao· da 'cntfe(~a, qu~ constar~ ·llela. data,. . 

. que IJ1es p~:>t·á' '?'•Se~ret\{rÍq ... !o :Jl~11co , depoi~ de avcri-· 
guar e reconht;ce• a st~ã.•leogalidadé, ·-quànto á porção ~de • 
caJ?itíl q~e de. vem ~o,npr:~~$~~ Se a · ~.irec~ao . n:!~ • 
fizer .a çoovoç-ação, lQC:OI~·et·a. -etu responsabihd:H~e , ~ 9s 

· repre:;eU,.an•es. 'tet'iio •flireitt>o-' de chamar os 'Acciouistns a 
~.r~URiÕCS .extr~prtlinà~·i~s·l··· r~r :~npunciOS p'nl_>(icoo:, · llO_l., .. 
· t9.dos ass~nados ; qnn desl~!-fl«;l() do nu meto de. acçocs. 

. ·.de~.eaQ.a- h01n; e· decla-ração ~[q.motivo. do· cbatl1ameuto, e-'· 

." .da.St ~~~ees.1 ::que ·tive.t~à9 /par:tr~pr~~~ntá:•· 9 Direcçúo. ~-
. ·:. Art. J9.- '"1\s·AssemJllé~: gcraes:~·c'dnida!J lecalmente por 

· ~o.Wit~ de·"-~iQnist:ts (~\t!tJS);, ·poderão t'omai· decisiJe~,. 
"Jnas somente' db 'inodô qtie•'túarca ·o Art. 17. · · · 
• -~ Ai·L. 20~ A Ass~1uhléa {terltl 'terá lmm Presidente ; e 

~ .. ~ · dous ·Secictarios·.,.•tod.OS'. cl~itos p~m cada. 1'enni.'lo ú &uai.J.-. 
ria de VO~Qs:rclp.Üyrr 1 AÍ"'.llo.~l?CJ;llti.nio sctrcfl? '·C C'lll lnnna · 
só li~ta.'Exceplua-sé a.~tm.da reunk1Ó on.linaria .do ._..~';1; 

. ~e' Janei~·,. étu. 'que 1.s~rãb &.;, m~sn}os Pr:csidcnté , .•. e 
l~ret~ios d'a primeira .. remiifto ; e no caso·.' tk alnt•m · 
àchar•se inrpc,li~tt ,~pt't>ct;der~se--ha ~ smi· substiluição ... 

.. Art •• :2L. Pert6nte ;irel'Pi·e;ifltmte 8brir-; e fecltar as; 
. $~ssões 1 amc~d«:r· ·a .pál~ ;.\e manter a hoa ordem,; e· 
. regular~~de Ras ·iliscnssõeS: . A nenhum l~ccionista li e re.l-- . • . • 
miu.itlo; .mesnró })~ra cx-p~ap '· f'\llà.· n1ais de _auas. vt:zcs: ; .. 
tobre e· ·J~esmo· ~sm\tpto ; "'ft(ceptuão-se a Duecç~o.,. ~ 

· CoiiJJnissào'' ~ éxaiué ;.,qite.!.p•or hurq. de- seus Membros· 
P.õ~~ r~sj:lo~(\er ·ás · h1teri~ijçõe~3 . que lhe f~r~n di-

.r•g•das. •' .:·· .· . • • . ;' ~. · : •:. . · . . 
Árt . .22 •. 'Pert~e aos :Sccretarin~ fa~f!l'· l'fs leituras~ 

repetil-as qqzndo, ~res~~e ~o defer~nin~H' 7 l'cdit~lr as. 
•. A.ct~; ·e a~rar. os· yp~·,:'·~~ as. -iezes dê Escruü-. 

nadores. · ~·..-. · , ·· ,,. -,. • ~ ~ · . · · ·• · · · 
.' .·• · ~rt . ."23,·:· A.• .J?i~·eeçãÓ-~dirigiryí ·:o~~)~~~lhos· P.n;~parato
rws' da As~mblea. ·~~r:ai 'P.à.l~ &letçao .do seu ·l)I.'esid.ente.,. 
. e <(~,s dóus ~cr~~arw~, '; ~~~ ;'-fmração_. _dos vo~o~ , ·p.l;o.Ha:'· 

·~~~~:e\~~!í?~. '.~·e·:~~ ·.~GU~.~ .. l.~es e~tr~~a~. : 1u_gare~ 
• : · ·~ ~rt; "24·;-.:A. ,prin~~~ ?êiui.iàb · ·.Q)·dinarià da . Assdnb lé~ 
geral. se. ra .... ate o dta ~at~eJ·alleirQ ll.e éf!da.p.nno ; tet~a . ' 

··por. ~ma escolha (!e cinêó.~ci.ên~~as _ha.bilitado~ (Art. lO) , 
....... ~ •.· .. , .. 

.. 





·. ~ ~·. ( :ú 2_ ) 

·Jecimeiito ·;e do inôdo por :<JU'~ tiver sido ••dauiuistradq: 
E~Ce Hdatorio ser~ ·rq~istado em o . tino das Adas da 
Assembléa {~cral , a~signado pm· todGs· os l\lenahros da 
Connniss;to, e se distrilmir;Í iuapr('sso , assi1n cotuo o lh
lalH:o , pelos Accionist.as 1pte os l?cdircHL 

'ITJTI O \. 

Art. :\1. Os • \·o\os s; •1. tollta· 1ns n,'l propon;iio d1• 
Jtnin pot· ca1la ~iw·o :H·•:··,rs ,. mas • •dmap 1\t-cimiista., 
por maior nt111;r-ro. de act,;\ics 11111~ p•· na , podn:Í ter 
mais I[IW dçz votos, aiudtt tncstüo Sl'lld\, jiortador dt· prn
curac;io de Dlltros Aedonistas. 

Art. '32.· Os Accio.uistas imprdidos, ·on ausentes, s,·, 
podérúo st'i." rqwcsent~Hlos ,por outros Ah·ÍoH~SLls • q•w 
dC\'Cl'jtCl estar lllllHÍdos de proóll"al:;i.n. . 

Art: 3:3 . .Para o AccÍQt.tsla podct· yot;n·. d1·,·pr:Í I'Otts
tar o seu tlirt>ito pl'lo c;tl"l'gist:llllf'lllo no lhnt·n ,h sua 
acçüo, Jl.O llll'IIOS Ires lllt'ZL. antes do di:• d.1 n·tutiao d:' 
Asscmhka geral. 

Dll Dirccpl.o. 
. . 

. Art.· 31. O Banco .sen~· adtiliuistrado )HH' 110\'1' Oirc,...· 
eiQrc,s,· qne.·st'l":io Accionis~a~~ lwlo. llll'lln~·dt: vinil' ·a· ·:lw-: 
(Art.. 1 O), os qwws sn;l_o cll'ilo: pvl:t As:;t·lldtka ;·,n·;tl , 
c rPnovados ltTS ead:1. ;;~.uno : !':\('t•ptn;io-sr os prillteit·os 
non· llOilll'ados, qw~ JlOr moli'·" d1· lcrrm de oq~ani~at· 
o. Bauco, t~ dP pol-o rm tlc<;_i(lo, c rcgnlar. andantt·nto. 
serviriio. a\(~ :*\1 de. Dç7.ctnhro .d~· 1~'10. í\:1 "lt-i•::1o p:n:. 
1H1l; a s(}I"tc <'ntn~· totlo~, dçcidir;Í os l!Ts que dcvn;io 
sahit:; n';upll'qa ~para 18-12 a i11C~Il\a sork _(u·ú c.;colkt 
entre os seis mai:; antigós, c lLd,i JH'lf dia11tc va:~ar;i.o os 
lugan·s pot~ anti~~lii«ladc.. . . · 

Art. ;~!). n~ (pu; a !>Ó:flÍ~' Oll a antigni(tHit~ designa
rem. pat:O, s;ihÍl" , rotler;\.o SCI' HOVallll'lli.C cit-it.os, C neste 
caso se co11sidrraráo os lllais inodct·uos.' 

Art. 36. Com_o .sc.ia . COlllliç;lo essencial par:t Sl'l" Hi
rector, ler~ vcJO.IIH'IIO~, vinte ;lt'~il\'S 1 :upwJics (Jiil' :wccÍ
tarem a HOIIH':u::i!l ·, n:lu po~cr.;\o dispor dl'sll' lllllllero de 
anJíi'S, e111 todo o ll'llllHl que s•·I'\'ÍtTill. ,. (kyt·r:ln d··-
pusital-as no Jhuro. . · 



Art. 37.· A J)irrcç~~o JHntH'3T~t annualm~nte·,' <l'cntt~ 
Ôs Sl'IIS l'l~mlll·hs, hum )ln,sidculc 1 c hum S<'dftario, 
]lal'a a boa Oi'df'lll, t' l'l'{:Hlari.JadP de S!'IIS trahaJJtos, <pte 
sl'rao dt'scriplos circuustanriarlatlH'II(!' pelo St•crctario, em 
hum Lin·o de Actas ,. toda~ as \TJTS que IJoHvt·r· Sess;lo; 
estas \('(as scrüo a~siguatlas pnr tod()s os 1\lnuhros prc-
~(·utcs. flt 

i\ ri. :lR. llan-r:t reuui:\o ord i na ria da Uirerç:io, In una 
"\·ez pnr S!'LII:llla, c cxtraordinaria <plantio <'.lia jul~~ar ue
<·cssario , oh <pta.ndo for cOJJ\'OGttla pehs Hir<'ctores de · 
seni<:o. Todos o~ Uircdor~·s ten1 ohrigaçúo 1l(' vi1~iar in
ccss:u11<'111CHlc· sobre os· iutcn·ss,•s <lo Baw·o, mas· al<;Ht 
disso !.an·~·<i (,liai·ialllCHft' de scn i1:o.~ desde •p,Ie .se ahri-
1'1'1.11 :•' porias, aU~ 'i'"' ~lias st• fn·ll!'Vl. t.rcs Hircdorcs, 
'lHe d ··it·;io toda:> as O(H;r:lr<·ll·s. 

h1. '.:o. Pntt·tH'l' ;Í. Hirn:1:;"io. a iukira admiuistraçáo 
elos f111H.L .~; do Banco , qne rq;cr;\. ('OlltO l'utcuder , · sc
~;n11do o~; pn'SI'lllt's Estatutos, e o Hq~ubntcnto, qn<' u;io 
podt·l ·' alh·r:t_r t llt ronso ::llguma. 

,\r:. W. Ellt todas as delíhçraei'ws da Birccc;io , de
i·idir-sc-l•:io os IH'g<wios á plurnli{lade de ,·otos,· Se u;l.o 
t•stiYI'I'i'tll prcsc11tcs todos cs McndJOs, seri10 ncccssarios 

· ('iuco vo!os •confornu:·s para lohtar 'aliosa. a .dcl1h~·taç~o. 
Os ~\lnuhrosvetwidos 1iodcrfto declarar f) seu votó"'n<í A~ta. 

At t. ·11. As ordéus, quitL~Çi"H's, correspon<lcncias·, ~ 
ontras rc~;olu(·t{'S irnportanlcs, <[U<' H:lo fnrcrn d(, Pxpc
.!icutc, scr<io assij~uadas em liOIIH' tla Bin·c<JIO, pçlo seu 
Prcsidnllc , c Sccrl'l:u.:io , clcpois de· hztT-sc dc tudo 
c·x I" ""'a !lll'!!'.':lo ,·,o I ,Í\'1'0 das \ctas. t )s ohj<·c·tos cpw 
l'on·rn do cxpnlicJII!', scráo assiguados por <lous dos tres 
HirC'ctores de servi~·o. Tudo quanto se expedir scr<í. §U.jeito 
a rq~islo. 

Art. -12. Os Dircctores, c mais )~Htprcga(los do lhnco, 
scr:l.o indi,·idualrucJitc rcsponsavcis,, pelo <}UC pratica.:em. 
co1;tra os Estatutos, c Hep-nlamenlo iutento. 
· · Art.' -13. Qnaudo algut'n dos ])in'etoi·cs se ·achar im
pedido dC' sc·rvir por rilais de hum mcz , a Birecção , 
1-,or meio do seu Prcsitlcnte, c SctH'etario; chau)at·á S\JLitÍ
tuto para senir durante o iulpcdimcnto. O chamamento 
dos Substitutos se rq~ular:Í sl'guudo a ordem dos inais 
votados. ' . . 
·. Art. ·14. Os J)irecton's tcriio ciu compensaçáo do seu 
tr;\lwlho , ~~ n·spousahilidadc, lnllna I'OilllnÍss;\o de cinco 
por ITlllo s_oln•· os h;cros liqtiidos. Esta comutiss:lo .scr:i 
n'p:trti:la 1 ont i;;n:dd:td(• pl'lt): llO\T UirccloJTS. 



TITill <' \'IJ, 

1\J't. ~r). Os Eú1pr;·i~ados t1o Banco scriio c!lcoll.idos, 
c tkmittidos 1wla Hin'l't::io, ,c os nrtlcnados fhados l~~'la 
AsscmiJit~a gn:d , sohrc propfita J~. Hirt.cç;lo. 

Art. 1G. Todos os Empreg:Hlos do Banco , que ré
ccht'tTIIJ onl<;uatro , prcstar:io , :i s:Hisbç:\o da Uirccç:\o ·, 
tian~·a itlouca , correspondente ao ordruaclo' respectivo. 
Esta liauça scr:Í. de viutc vez~·s o Ítll]'Çlrle tlo orde11ado, 
J)ara ·os J•:nlrn·cgatlos ., qné llJant·jaJTIIl fundos, e sonwnte 
de dez vezes, para aqtlt'llcs que fort'm oni('anwnk. de 
t~scripta. i\s liauças. pndcr:l.o ser suhstituitlas por dt'posilos, 
iudusivc ac<:i,cs do }H·oprio · Banco. 

TITCLO 'yrn, 

Art. 17. As operaÇões do. Banco scr;i.o as seguiutrs : 
.1. a Jte<~Hbe.r Clll dcposi'to lllOI'das, J0laS , 1:'111'0 , pra la , 

Ti'ttdos.' tio Govcruo, e de ]~stalwlcciuwntos Jlublicos, ou 
,particulaú~s. · 

~~a ·Abrir contas cori-cntcs com os dcpositatlorcs ele 
moeda corrente ·Nacional. · 

:1. a . Ji'azer atliaulam~ulos sobrç Titulos tlc valores a 
prazo fixo, 

4. • Fazer ndiautamentos em couta conente soiH·c ga
rantias indivitluacs. 

5.a Descoular, e ncr,ociar. LcL·as de t'anilJio , ~~·da 
terra, e 'luacsi{Ucr Títulos do Coveruo, ou de p:u·ticn

.lax:cs , com prazo fi~o. 
6. a Encarregar-se da. cobrança das I .. ctras ' ~u <JU~~s~ 

quer outros. Titulos a praio fixo·, .dos dcpositadorcs. 
7.a Empréstar sobre. pe~hord de ouro, prata, c hri-

llijmtcs. · · 
. f:\. a Emprestar soln·e .Apolices da Divida Publica, acç(Jes 

do )lroprio Banco , c Jc quacsqti:~r Companltias , que o(fe
reção a neccssar.ia seeurança deu tro do I lllpcrio, ficando 
os seus donos rf'~ponsavcis ao pa(~anJcuto da ((U:mlia cm
prestatl:t. 

n.a EBearrcg:u·-sc p_o)' CO,IlllliÍS.->;\o d,l ('(lllll'l':l. (' Yt'lld:t 
de Int·tacs, de ,\polit'c~ d:l.IJi,·ida Puhlic;t, ,. d·· fr,dos r· 

(pt:tt c;qucr Olllro•; Titnll}:; de valores: t 1!111.11' dj\ id.'lldos, 

... 



n'tTIII'r. í' f:11('r l'l'IIH'ssr-s por conta allwia, dentro ~ fúra 
do ln,pt'I'ÍII. 

10. !'lonT fnudos proprios, ,. allrcins, tll' lrnrna para 
nutra Proy Í1wia, c para füra do Jmp<Tio. 

11. Earittir L<'lras, e 'ales a prazo dt>termiuado. 
t·' C0111prar, ,. Vt'ndcr ll~"L\I'S prr('iosos, quawlo a 

!l!o:·da I'OITt'H(I~ for ,!esta cspcl'it·, ou st' o Jkrtwo Yicr a 
ser de <'lllÍss;\o, c <plizcr tornar as snas Hotas rcalis·· 
:• 111 cl:tl. 

1 :L Comprar, c vcmlcr a tlinlwiro <lc contado Apoli
n·s da J)i,·ida pu I dica fruulada, ou tpracsqucr outros Ti
wlos de <'rcdito tla Naç:lo, para cwprq~o 1lc fundos pa
rados, on para rcalisa<::\o dos llH'SllJOs, quando IHTCssa
rio~, St'lll I'SpÍrÍio de jogo, OH :lgÍotag·cnt. J\.;; COIIIJll':tS 1 C 
\'t'ndas dt· l'lllpt'('s!ÍnlOS puhlicos, n;i.ost' I'Oll'idn;u;io jo1•;o, 
t' se far:io I'Oill as condi<:i'lt's, tpw pan't't'ITIII 111:tis \'auta_íosas 
ao HatH·o. 

1 L n .. cdwr dinlrciro a pn'IIIIO. 

Dos Drp<Hitos. 

Art. 48. Os ohjcctos entregues ao Banco, como De
posito, dl"verúo prcvia111cutt~ Ler sido examinados pelos 
]}ircctorcs, e tcr:io o valor qnc, de acconlo co111 dlcs, 
lhe <tnizn dar o Dcpositatlor, e cstar;\o seuqwe ;i sua 
disposi1::i.o. No at'lo da t~ntrada, o Banco pcrc<>htTÚ. pela 
Pll:trd:t Pwio l)()l' l't'JIIo 1lo valor t'OIIV•'tll·inll:Hlo. Ext'('-
o , 1 • ~ 

pi.II:IO-St' tprat':-itllll'r ltttdos do lllt'SIIto Banc•t. t[IH' st· gu:tr-

<larao {~ral uitalltndc. 

/)a.ç Conta.r corrente.•. 

Art. ·1H. s(' o lkposiuulor de ll!Ot'da ('()I ITIIlC Nacio
nal, por <lllalltia. n;\o 11wnor l[ltC a dl' hum conto tlc réis, 
d('c!arar tllll~ qncr lt•r couta cot-rentc aberta t'Olll o Banco, 
csk pagará :i vista :Ís onlens do Hcpositador (que deverão 
ser ao IIH'nos de cem mil réis), ah~ COHClllTt'HCia da quantia 
<JlW lJtC pcrkuccr. O Banco lt:wcril dos Ueposit:1don·s a 
coHullissao tlc hn111 wilesi111o sohn~ oo.; pag<lllH'ntos 'l'lt' 
fizrr. As trat~sfí.rl'l!t'Ías de Jnuua pan oulra t·nula st'r;io 
l'r<ttnitas. 
" Art. :}0. 0:-; ;ulianf:IJlll'lliOS solnT Tituln" dt' .-:dnn·s 
a pr:•zo-.: li'. o.;~:· h!·i:o pch qu:wti:•, w ·do, c j111'1, lf'lt' 

0 lbiiCI) I'Oll\'•'lit'ion:\1'. S(' (1 lbnt'O tiver 1k f.·l.t'l' <1 t'O

!J:·;llll,':l dn Ti;11l11 !1-r:Í a c!'lt'JHi-;~;;o d,· nwio pqr (':'JIIn do 
\·:t!1;r •l'h' ('n!tr:•r. i\tco.: :u!i:'!t!:ltlH';~tos 11:io ;~tHl,·r:~n <''1:-



( :Hô ) 

n·clrr o prazo de Sf'is nwzcs, saho se se lizcH'IIl ,.,,, I .1·1 ras 
do Banco a rcucirn<'nto post<'rior ao dos Tilulos. 

\rt. ;',(. Os ;Hli:mt:llll<'lllns snhrl' fi:llif';ts, 1111 ~·:n:nJ
lias indiYidn:ws, se far:ío I'Oill a d,•yid.t :>t'!'I;I:'!JI':t, :\'s P''S
~oas qu(' o-; ÍliJ[Wirar·'·"', prcsl:ntdo ,.,-;tas" du:t-:.' :lllf.'i'ws ;: 

:>alisLu:-Hl da HinT•::ín, t'lll 'l'~~' os , ... ,,,,.joii:Jnt:·o: St' ol11 i
guclll d,· dn1'1lo1 t's, ,. prini'Íp;ws p:,;;:ulnrl'~:. L .I•·; ;,di.tlt
..._e,;tos ,·c;t.triio sujeitos ao dispo· .. to "" \11. í!l. ,. st·J:tn 
flllllllfos pc·la l(ll:tnti:l .. 1110do. pra;n c jnro .. l{"'' s,· ,.,H i\,.,,_ 
ciona!', d''\t'tl'lo lndt':' u." st·is lllt'/t'~ s·l!tl.t! .; .. :t ,.,,:11;, 1'"111 

\';!lo ITS . 
. \rt. :12 O Battcn podcr:Í t'ttC:tiT>'."::J <·t' d,· cohr:tt 

as Ll't r;Js, I >ti onlros Tit11los d<' Yalor<'~, "a pr:110 fi \11, do:; 
llt·positadott':.;, c por t'OIIIa d..!ks, ··sLt!tdo illdi,·:tch tH.> 

Titn!n a tcsidt·Jici:t do <tl'cCit:wtt·, 011 p:t;;:,dor. 
\s Lctr:1s c os Títulos da ttlt'SJIIa ,·atlw;;•ll·i:t, 'I"(' 11:in 

l'on'tll pago:' no \'Ctli'Íiltl'lllO, SIT:io prnll'st:tdos .. ,. lo:~o 
<'tlllt'Plles a seu dn;to. 

() Banco 11:ín H'~f'IIJid('r;Í 1'''1(•.•; t'l ro.;, dt· \TIIf'ÍIIwnto. 
prot't'dCJtl<'•; d·· col:h t'l't:Jda-:, 011 Ih t'J'Jih :.,·j;tt> 11:~:> pro

prÍ;h Ll'lr:ts IHt Títulos, ou 11:1 l't'!:t':·"' ti'H' '"' d,·,i;~·t:tl'. 
\r1. ;J:L :-;,. o Bqul-:Ít;tdor s:lt·:tr f''ll 111:1ior •j!!:lltiÍa 

qrw a que I i VtT C li I S('ll crl'díto, 11:1o ·"''' :Í '"""·'da :t s1r:t 
fitttt:t pelo ~'"'t··;so. 

Para tt't'Ollll<'t'ÍlltCJllo das firnt:t:; dos lkpnsit:tdorl's, 
c:->tf's as I'StTI'Vcr;lo l'lll lt11t11 LÍYI'fl de s•;;n:~t·s, '!'"' para 

i"sn h·l\tT;Í. 110 Hatt<·o. 

/Jn1 /Jncnul·•.•. 

\ri. :d. ( ,s dt·st·nnlo•.;. t' "''l',oci:tt;t'll'", ltT;io lngat· 
sohn· as Lclr:ts de catllbio, t' cb 11'11'.1, Hill!dt·s do Tltc
souro. t' tb ,\ll:t~Jtkg<~, ,. !Jil<ll''"l'~~'~' outrcs Títulos do 
f;0\('1'110 1 011 dl' pariÍcllJarcs, <!'lt' 110 (:oiiiiiii'I'('ÍO SI~ CIIS

Illllt:lll dc:;conlar, ou twgo .. iar, 1'0111 tanto q11c tcnlt;io 
pr:u.o fi:\o d·· \'t'llt·iuu·nto, ,. q\11· t'st<·.i:io d""~'tllbaraçados 
d<~ lct i;;ins. 

tht. ;,;,, ;\s Lf'lras ,. Títulos d(' particul:11·<·s .. n:io po
dtT:H' dt•st·ottl;n-:-w, ou lll'l\cwiar-s•~ I'Oitt 111aior pnz~' que 
o de qnalro lll''Zt's, c u:io l.l'ndo JH'Io lllt'IIOS, du:1; lirJuas 
divtT~:. t' ant·dii:Hhs; Jll:ts s1· :dl·tt..J:t .\,·~['; · f;n· d1· 
j\J''ltthrn da Uin'('':·in, n:to St' t'O!·f:t;.;Í .. ,. rtt'tlLII!Ita po
dt•J"Í Sl'l :lq,; i)('S ltirt'l'tl'l't'S, qP•' (·,:(1\ '1'1'111 dt• ::t'I'\'Íi'll 

i\rl. :~:-r•. (\;, cntHpt:t, t'.llt'l'lll'i:u·,~~ d,·lxll:ts d,·t;:!ld>it·,_ 
•:IT:Í :'ttllil'ii'IIIC '!llt' lt'IIÍI;io i:lllll:l. 'll li:-t11:1. SI' d.S Lt'>l.h. 

Ti111l••·· •k p:t• fi1·rd:ues l'tHI'IIt J,·:·.::lllwllll· :~:tr:tttfi.los fl"' 
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Apoliccs da HiYitla publica, por Acç\ics do Banco, ou de 
qnalqun outra Colllpanhi:t, que offt'tTI:a ~cgura111:a, has
tar:Í qnt· tcnldo hmua sú linna . 

. \rt. ;)(). O pn·t:o da twgoci:,~·{io s1'r:Í. ol1jl't'lo dl' c·ou
\TJH"io, tt·ndo-st• t'lll yÍsta ;~ :tpnTi:~t·:\o dt) risco , t' dt· sua 
dnr:11:;to. C) pn·t:n do df'S\'Otllo ~n;Í lixado pela llitTct::lo 
dt· 'IIIIIIZI' 1'111 qninzc dias, ,. puhlit·:ulo ;Í portl'l do Baut·o, 
11:1 Pra\';t do CnlltiiiCITÍO, !' pdos .l•li'II:II'S. 

Dos l'rnhorc.1. 

,·ht. ;,;. Os ctnprcstimos sohTI' pcnltorcs de ouro, 
prata , ~~ .ioias, tcr:io luuar, quando os que os ofkrct'I'J t'lll 
apn·s!'lltarf'lll a ay:diat:ao dos contraste.'> approvadns pda 
Hín·t·t::lo, t', alt;lll disso, tnostran•nt que os pcnllflU's s:lo 
scns, rpw t·st:-to linTs de todo, t' qualrpwr 01111~, 011 1'11-
car.oo, dr·v!'lulo a-;sirnar ltTillO de tt·sponsahilidadc• 1wsta 
Cid/,dc, e de ohrÍfj.lt,';io de ~~· su.jciLt !'1'111 ;Ís tlisposiç(,cs dos 
Estatutos, ordens, c usos do Banco, tlt·d:u·:llldo qw· s:io 
plenos scnlwrcs, c possuidores dos bens, que oJl'cnTc·n•m 
1'111 p<'nÍior c0111 livre ;nlntinistr:11:ii0, t' que t•sLio isnllos 
ck :-;cqucslro, •·ruhargo, JH'nlr•1ra, litígio, dote, ou outro 
qu:tlq:wr Clle<trgo, qrw po·;sa i111pcdir a sua prmttpl:• ali•·-
n:w:io. 

~ht. ;l~. O lll':tZO sobre lH't.lron•s niio t'\t't•dcr;Í a 
qu:rtrn IIII'Zt'S; com Indo pndf'r:Í ser rcforntadn. -\ qu:tntia 
qttc· :-;c· t'lll[l!TSI;tr sohrc (H'IIIHnt·~; de ouro, I' l'' ata , u;io 
1'\ITclc..-:'t :1 lll'c; qn:trf;ts p:nlt's, ,. solllt' jni:1s, :i llll'f:td•~ 
do \ :tl111 , dado pdos Co111 rastt·s. 

Sobre ApulitTS da Hirida publica, t' outros qu:tc·s
f(llt'l' Títulos sem prazo fixo, ucgocian·ís 11:t l'r:rça , po
dcr:Í t·n•prcst;~r-sc :ltt~ duas tcn:(ls p:trtc·s do \'alor do llltT

f'ado . 
. \ri. [JD. A ycwla dos pei.IJOn·s, para soluçiio elos 

cnrpH·stinros \Tllcidos, scr:Í ft·ita a quc111 111ai.'-' clcr, t'lll 
lcil:io mcrc:wtil, ll<t fúnna elo estylo, assisliHdo hum ])í
rcet.or do B:nrco , · c lit111idada a. cotlla de todas as clt•s
pczas, alntzos de juros, •· t'OilllltÍss;io tlc h11111 por t'l'trln. 

se cntre;;ar;Í. o saldo, SP o lrnii\'IT, ;1 •flll'lll rwrlt'lll'l'l. 

\rt. (j()_ O Banco, para maior cotiYI'Hieucia dos que 
dcllf' st· utílis:trt'lll, t' para waior facilidade dt· suas ope
ra~(" s, podn ;Í, por nwío tk sua Din'( ç;io, crcar Letra~ 
(0111 11 111111,, ,!, Y:d(',, <lltll lf'IHÍIIl' n(c) ,lftf'l'IIIÍ!t:tdo tb 
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,lata, ou da vista, sendo o menor prazo o de I rcs di:\'. 
precisos de vista. Estes V ales scráo sacados por dons Hi
rectorcs sohrc o Thcsoureiro Jo Banco ,. scj:1. ao porlaclor , 
Sf~ja nominalmente, scçnndo for c\iGido. A rcspon-;ahi
lidade destes Vales scra toda (lo Banco, c Biio dos por
tadores, ou endossadores, qnc HCllltnut:l. t(T;iq, salvo se 
a quizcrcm tomar, c expressa meu te o dcdararcuJ. 
' Art. 61. Os Vales de duzentos mil r(is, c <lc JHc'

llOI'CS quaulias, scráo somente a trcs dias Yisra. Cad:-t hu111 
vcn<•fTét o .inro de dous por c<'nto ammal, conl:ulo da 
d:-tta, e iwlcpendcntc do acccitc. Este juro se pa1~ar;Í. so
m<'nle flU::mdo chq~ar, ou cxcctlcr a tnil n;is; as fracçiH's 
de IHil n;is u{io se par,aráo. 

Art. G:l. Os Vales scr~io paGos JtO lhnco , c'lll rnocda 
cmT•~ntc Nacional. A Dirccç~io pod<'r;Í., por cortczia, pagar 
;Í vist.a os llue forem a prazo de trcs dias. 

TITULO IX. 

Do. r /)i(•idendo.t , c do Fundu d(: rc.rcn ·a. 

Art. 63. Jlavcd. hum inventario todos os ~wis rnc
zcs, que scnifcchado em30 deJunhnc:H dclkwlllbro, 
ambos imprct('rivclmente apresentados à ;\sscur hlt'·a gnal 
ordinaria, na sua primeira n'uni{io, at(: lO dt· J:uwirn 
de cada anuo. 

Art. G4. Haverá dividendo todos os seis mczcs, em 
Julho c Janeiro, c o quantitativo scr:i determinado pela 
Dirccç~\o sobre os lucros líquidos, constal:ttlo:"' pnr im-cn
tarios legalmente feitos. 

Se o lbnco nào estiver installa<lo até 10 de Janeiro 
de 1839, o primeiro dividendo tení lu:~ar sn11trnte em 
Janeiro do armo seguinte. 

Art. 65. Haverá huma n'serva (lc cinco por u·nto 
sohre os dividendos, que aunmeuta<la do IH'udicio, qne 
poder:Í. proclnzir a venda de Acç(l('s :witna 1lo par, se 
cmprq~:u·á do modo que parecer mais scgnm :i Oin'q·:lo , 
a fim de que este fundo especial corra o Illf'll(H' risco 
possivd. O juro que produzir, cHtrar:t para a massa dos 
lucros do Banco. 

Art. 66. Haverá Uividcndo de fundo de reserva, 
quando a Asscmbléa r,eral o detcrmiuar, soJ1n' proposta 
da llirecção, e por dclibera~áo tomada coufor11Jc o Art. 17. 



nn:1.o x. 

\rt. G7. O fallccimcnto de hnm Aceioni:->La n{io ohri
~;;t··/t a liquidar o Banco; os seus l:cnlciros, ot< rcprc
~t'ld;:n(cs, não po(krào de Jletdllun modo, nem debaixo 
de algnnt prcte~<Lo, pôr embaraço ao andamento das opc-· 
ractH'S do B;>nco. 

· Art. GS. A Dirccç:lo procnrarú sctnpre nlt.imr~r, por 
meio de arhitro.;, as contcst.açi'ics, qnc se poss;l.o suscitar 
1lnranll~ a sna a(lminist.racào. 

Art. 6n. A Dirccç;\o·, toda a Yl'Z que convf>ulta aos 
interesses do Banco, pollerú contr:tctar l{ll:tl~s(pwr opc
raçl)cs c0111 o C ;O\Tl'IIO, como :le particular a partil'ular, 
sem j;'r11nis sujeitar o Bauco à iuspt~cç;\o, ou irq;erencia 
alwu11a do lltt':;IIIO Govt·n•o. 

;\rt. 70. O BallcO poderiÍ. rf'qncrf'r áos Potll't·cs Jlo
liticos qnaesrpwr privilcgios, 011 mcditlas favoraveis ao t'JT

clito, st'gnrauça, e prosperi<la1lc do EstabdccirHcnl.o, e 
parliculanuenle rc<{HCnTá que as 1\cc:i'ws, ou fundos no 
Banco, pertenceu tes a Estranw·iros, scj;lo em q nacs(ptcr 
casos, mesmo 110 de gncrra, t;1o respcit:Hlos, e inviola
vcis, co1no os dos Nacionacs. 

Art. 71. O Hal!co 11:io poder<Í ncr,ociar por sua conta 
etu ~~CIIITOS, IIH'IT1.dorias, on bens de raiz ; saho S(' os 
adq1tirir por trato COill os st·ns dl"\t'd(~n·:;, <'Xt'l'lHJtn, ou 
:Hljwlica~:lo. 

Art. 72. O Banco po:.lcr;i comprar, e possuir os elli
ficios, que forem ueccssarios para o SI'U Estabelcl'imeuto. 

Art. ~~~. As operaç!Jcs do Uanco , e de deposito 1lc 
11articulares, súo objcctos lle segredo ; o Empregado que 
o revelar, ser:t reprchcndido , se da revelação n:to n~
sultar damuo ; se resultar , será expulso, c respousabi
lisado. 

Art.. 7-i. To1la a pessoa, que faltar ao cumprimento 
do que tiver tratado com o nanco' ficar:l lor,o cxcluido 
clc negociar com ellc, directa, ou illllirPctamentP. 

Art, 75. O Hanco poderá ter correspondcncias den
tro, e fóra do lmperio, tendo a Dirceçào sempre muito 
em vista a segurança dos fundos , c interesses do I~sta
bdf'cimcnto. 

Art. 7G. A Dirccção do Banco fica, pelos presentes 
Estatutos, autorisada a dctnallllar , c ser demaudalla , c 
a obrar , c exercer eo111 livre c geral administra<,:áo , plc
IIPS , (' positivns poderes , ('OIItprdwudi(los, c onloq~ados 



to<los, e St'lll reserva til' al1;nm, mt·smo os de podt·n·s 
t'lll rausa propria. 

r:.draf'/o da Af'la da SC.\'.f(iO da A.ucmhláz gNal rlo.r Al'l'tO
nislas rio Rrmro Commcrcial do Rio tlr .lanriro de 

22 de Outulno de 1 R3R. 

Sl'gniudo-sc a vota~;lo sobre dinTsas Ctlll'lldas, so
lll<'otc foi approrada a do Sr. Hi,·ar, cou<·l'hida ncstt's 
lermos: 

" As disposi1:iil's do Art. 17, c todas as tttais, qw· SI' 

rcfcn·Jn <i t:onslillli~üo tia Asserrthh:a gnal, lic;lo sem vi
gor, po<kwlo tldibcrar-sc ackuHlo-sP hum lt•rço tio t'a
pital rqn-cs<·utado, mt•nos 'l11anto :Ís exct·p~lll's do lllt'SlllO 

Arti{~O, qnc scr:i. JH'la waioria absoluta. " 

lrlrf/1. ,fa Sc•sl(o de 2tí d,· .lanriro r/c l S·iO. 

H A Cmutniss;lo de exarue do Jbtwo Cottllllf'tTial, a 
<JIIt'lll foi JTillctlida pela Assclllhlt'·a ;;t·t.<l a proposta dt~ 
Sr. Silva dt· Hiv:u· para st~ anlorisar a Hin..-t::lo a ;ulnlÍ
IIÍslr:lr o Esrahclct'Íilll'JJto, S!'lll scT ohri:;:tda a dt:l111:1r ~~~~~
pklllt•s, quando al(~lllll, ou ;dguns dos ;tl'!ll:ll's Uirc·c·ton·:; 
faltarc111, com lauto qu<' em t'\.Cri'ÍI'ÍO t·st,·j:ío cinl'o Di
I-cc·forcs: lu: de parecer que st~ app•·o,·c a dita propnst:1 , 
cotno n·fúnn:t ll<Tc,saria elos E.sl:dulos que 1'<'(;1'111 o il:tnco. 
Bio 2t) dc.L11wiro de UHO. -Pnl'ira da Siha.---SaJdos 
.lnnior.- Barlwsa Cnimar:lcs.- E . .lnhnslon, Ynwido. -
Fcruaudcs ForlH's. - n Entrando c'lll cliscuss;lt~ foi ;lppro-
y;ulo com grantlc Jnaiori:-t. 

Esll's t'\lraclos s:lo liclnu·Jlll' lrashclaclos cl., Li\ro l'l'S

JH'I'IÍvo, por HlÍIIl S1Trctario do Banco Collllllt'ITÍal elo ILio 
de .Janeiro aos 2 tlc Junl10 de 1~ i2. -- Uior;o Duarl.e ~ih-a . 

. Palacio do Hio de Janeiro c•nt ~:~ cl<· .lnnl•o de lS·H. 



t:OLLECCi\.o JHS LEIS HO I!UPEIUO DO BRASIL. 

I'AilTE 2.a 

jfutorúando o l'r~sidcnte da Pmvilzcia da Bahia 
J)(LI'a chmnar ao ser·viço de Corpos de.1tacadus até 
o nu11reru de quatrocentas Praçfls dtl (;uarda Na
cionlll da TIIC.\IIIa Pro l'incia. 

lf<·i pnr l)('lll. <·m 'irltul<~ do ])e<Tdo IIUili<TO 

duz<·lll<h e Yin!<· <' <Jttalro de cl<>zast•is d<' Outubro do 
anno pa:;:-;ado, ] )ccrclar o St'f;ll inle. 

Art. 1. 0 l'ica aulorisado .o Presidente <la Pro
Yin<'ia <h Habia para chamar ao scnico de Corpos 
<l<"slacados, na f/•rma do l><~creto :wi ma citado, e do 
ltq~ulalllenlo de sei e de J)pzemhro do a miO proximo 
passado , ai<~ o numero dP. •rualrocenlas J>ra~~as da 
( ~uanla ~'!acionai da mesma ProYincia. 

\rt. :!." Esta f'or~·a ~er:'t or{~:tnisada ('nl hum lh
talh:lo. <lll <'1111\0 mdhor <'OIIYi<·r. pdo nwsmo Vn·
sidcnl<•, qu<· mar•·ar;·, o lPmpo <k dura~·:\o do s<'ni~·o 
da:' l'rac ts q li<' o <·mnpu;r.crem , e pron~r:'t sol1n• a or
;>;anisac:lo e t'lllllpnsi,::lo do n·specliYo Co11s<·lho de A<lmi
uislral':lo. 

,~rt. :l!' Tamlwm he autori:-ado o dito Presi
dPnle: 1. 0 Para HomC'ar os Olliciaf's SuhaHernos, Su
periorPs , <~ do Estaclo Maior, que forem necessarios, 
em confor111idade do Artigo cento trinta c dois da Lei 
de dewito <lc A{~osto de mil oitocPnlos trinta <' hum. 
2. o Para mandar abonar ils Praças que compuz<·rem 
esra f(wca , os soldos, cla(H'S P mais v<~ncimcntos <(UC 
<kv<•rn pcrcPher, na f(n·ma do Artigo cento e trinta 
<' In·:-; d:t Lf'i f'ÍI:uh. :L" Para mandar-lhes fornecer 
armanwnlo, fa;damenlo, <' ('<jllip:nnento, Wl fí,rma 
<k Artiw) c<·rl!o c lrin:a <' quat.·o da nwsma L{'i. 1.n 
O nwsp· 1 Jlrl'sid.·nlt• : •.. lit··tr:'t <·sla forca para aqudlc 
"''ni<'<l qui' as l'in·nn.;l:uwÍ:l'' <·\Ígin·Ll , ,. suj<'ilarú ú 



approvac,ilo do Gon·rno os actos que praticar ('!11 nr-· 

tude da autorisac!o que 1l1e he <'OHcedida p<·lo pr<'
scnt<~ HC'cn·to ~ devendo todavia os m<'snw-; aclo:-; l<T 

e\.eenç:\o de-;<le lo~1;o. 
Panlino .Tos{~ Soares de Sousa. do .1\Icu Coll:;elhn. 

:Ministro e Secretario (l'Estado dos N cgocios da .lnslica ~ 
o tcJ1ha assim e11.teudido, c faca t'Xecular. J.l;dwi•) dn 
Hio de Janeiro em ,,inte e cin('o de .!unho <!e mil 
oiloceHtos e qnarenta e dons~ 'i~j('simc primeiro <!a 
] Hd<·p('tl(l<'nria e do J m perio. 

Com :1 Huhrica de Sua 1\bGc:--t;:dt• o lmr<·r;Hlor. 

Puulúzo los!; Sua1'!'~ d:~ Sllusa. 

l>ECHETO N. 0 18D-d(_· 2:, de Junho dP 1~1:!. 

lleunc a outro . .; os Ternw . .; d.L Pnwincil( de .'';,mta Ca
t!u:rina, d1'?:tÚ.<o da j:tri.,tflc~·({o de lnt/1: .fui:. J!u
niciJml c de ( )re!~;rus . c IIUlf'Cf! o urd.~nadu a··-~((-:; 
.!tu"-::,es. 

Hei por hem, para f'X<TtH'<to da I ,<·i llliiTH'ro du
zPntos e s<'sseula c hum de tn·s d<~ D<·zPmhro do 
anno proximo passado~ e em colll'ormidade dos rcspe
d j, os Hf'gulamentos, ]lecrelar o scgu i nlt~ . 

. Art. I.' Fl.c:lo l'C'nllidns d<'hai.\o th jHri~;d!c{·:lo 
dt' hum Juiz 1\lunicipal , tpw at't'!lllllllar:'t as funt-cú<•s 

de .Juiz do:-. Ot·ph:los llít PP~\'Íncia d<' Sattla <>ttltari
na , o Termo d.t Cidade d'l I )t·s!t'ITO com ns de S . 
.Jos1; ~~ S. l'digu<>l, o da 'J,;wl!tta I'Oil\ o dt· l.a!··t·s, 
P o dP S. • Francis1·o com n '/!t• P\lr!o B(•llu. " 

.Art. 2.° Cada hum d<·~t .. ~. lui1:·..; d'tH·n:í í) nr~ 
d!'nado de quatrocentos mii n·is annual. 

Pauliuo José Soares de Sousa, do 1\lcu Conselho, 
1\Iiuistro c S<>cretario d'Estado dos N eGocios da .T usl ir.~a, 
o lenha assim entendido, e f:tca. cxcc;.ti<lr. Palacio do 
Hio de Janeiro em vint(; ci11cc; de Junho de mit oito
cen!os c <[llarcnla c dous, ng-\'Slilto Jll.:~nciro th lu
<lqwwh·n<"ia (' do li:'l'('l'io. 
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COLLEC(jÂO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18·12. 

T0:\10 5. 0 PAltTE 2.:1 

DECHETO N.o HJO -do 1. 0 de Julho de 1812. 

CorzcAde perdtio aos rr:o,ç de primeira deserçiio simples 
d'-'1 r111ada., e dos Co1pus de lmpcriac."i. lllarinlwi

. ros, e d' Artil!wrict da. )la't1-inTm, que já se acluiu 
sr:nfenciadu~. 

ll{'t por l~t•m, Usa1Hlo do Po1lPr l\lodcrnLlor, Per
doar aos r('o~ de primeira dcscrc.ão simples d'Armatla, e 
<lo:' ( :orpos de r mpcriaes lVIarinhciros, c d'Artilharia da. 
l'larinha, que j:i se achão sentenciados, a fim de conl.i
nuan~m a scnir nos Corpos a que pertencem. 

O Conselho Supremo :Militar de Justiça, o tenha 
assim entendido, e fi1ça executar com os despachos ne
eessario~. Palacio do llio de Janeiro em o primeiro 
(h~ Julho de mil oitocentos c quarenta e dons, YÍ(~<'
sim<~ p: inwiro da llldqwndcnci<L (' do Imperio. 

Jlfarque-:. de Paranagwi. 

rtEGULAi\JE~TO N. 0 tUl -do 1. 0 de Julho d(~ 1812 

lleç;ula a orga.nisação c disciplina da Guat·da lJlu
nicipal Permanente. 

IJ1·i por lwm, em Yirlude dn Arli{~O :~. 0 da L!'i 
N." :.H:~ d(~ :w de ~O\I'Jllhm do anuo passndo, U('
t·rTI;n· o q·gu in I" 
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n1~C.UI • .\.MENTO PARA O CORPO l\IU.NICIPAL PEI\i\L\NE\'TE 
DA COBl'E. 

CAPITULO I. 

Disposições (;eraes. 

Art. 1. 0 O Corpo de Guardas l\Iunicipacs P('r
manentcs da Côrte, creado por Decreto de 22 ue Ou
t n hro de 1831 , terá a organisa~:ão marcada na Talwlla 
N. o 1, que acompanha este Rq~ulamcnto. 

Art. 2. 0 Neste Corpo serão alistados Cidad:'ios Bra
sileiros de dezasete a quarenta annos de idarle, c lJOm 
proeedimen to. · 

Art. 3. 0 O alistamento para o Corpo ser:'. (le Yo
luntarios. Se 1)Qrêm destes não concorn'l' numero suf
ficicntc para elevar o Corpo ao estado completo , o 
Governo poderá , se o Serviço Publico a~sim o exir,ir, 
eomplctal-o com Pra~·as escolhidas dos Corpos do Exer
('ilo , como dispoem a Lei N .0 243 (le :w tlt' No\'t~m
hr<> do anuo proximo passado , no Capitulo 1 . ., Arti
go ~. 0 , § 13. 

Art. 4. o Os Voluntarios servirão pelo lPmpo de 
seu en(pjamento, que nunca poderá ser menor de dous 
annos ; os que vierem dos Corpos do Excreito servi
rão alt~ completarem o tempo de praça flue alli t.inhào 
de senir, podendo huns e outros, fill( o o prazo res
pectivo, engajar-se novamente, se assim o quizercm 
e forem bem procedidos. 

Art. 5. o Aquelle que tiver concluitlo seu enr,a
jamcnto , ou tempo de serviço, serit despedido pelo 
Commandante Geral, se assim o requerer , indcpen
dPHlemente de outra qualquer ordem. 

Art. 6. 0 O Voluntario que scnir neste Corpo por 
seis annós consecutivos , não se levando em conta o 
tempo de prisão cumprindo Se11tença, ficarit isento do 
serviço do Exercito; o que lhe ser:l declarado no seu 
respectivo titulo de escusa. 

O que for promovido a Oflieial ficar;\ tamhem isento 
do serviço do Exercito, ainda quando tenha demissão 
do Posto antes de completar os s1Ús annos de snvi~·o 
voluntario. 



As Praças actualmente existentes no Corpo, <rue ti
verem servido menos de quatro annos, gozarão da isen
ção {{\laudo completarem os seis annos. Aquellas po
n~m que contarem j:i quatro ou mais annos conseeu
t iYos de serviço, para poderem gozar da mesma iscll~·5o, 
seriio obrigadas a servir por mais dous annos. 

Art. 7. o O 01Iicial que prestar servi~:os neste 
Corpo por· dez armos consecutivos, sem nota de pri
s:lo por c{feito de Sentença, e com irreprehensivel pro
cedimento, terá direito á sua Patente honoraria sem 
algum vencimento por ella, ainda qüamlo voluntaria
meniP- f(liCÍra despedir-se do Corpo. 

Esta disposição comprehcndc os actuaes OHiei:ws, 
(lue P. m idcnti•.~as circuuslancias conlarPm os tlPz amw::-; 
t c st•rvi~·o ; bem como os das (IUalro dasses do Ext•r
cito estabelecidas pela Lei N.u 260 do 1. 0 de 1>e
zemhro do anno proximo passado, em exercício no di lo 
Corpo, que niio tiverem direito a accesso no mcsmo 
Ex<'rcito, quando cstejão em semelhante caso. 

Art. 8. 0 Os Ofliciaes deste Corpo poderão ser 
tirados das quatro classes dos Ofliciaes do Exercito, de 
{JUC trata a Lei indicada no Artigo antecedente ; ou 
por itcccsso dos Inferiores do Corpo; c senir:i.o em 
(1uanto pelo scu procedimento se fizerem dignos de 
coufianca. 

Art. 9. o Os Inferiores , Cahos , c Amp{'~'<Hlas se
r:io nonwados , promovidos , ou tornados á classe th~ 
Soldados, pelo Comrnandantc Geral, soh infonna~~i"í<'s 
dos Commaüdantes de Companhias, a qual púde dei
xar de preceder , quando os Inff'riorcs forem rehai
xados ~cmporariamcnte. 

Art. 10. O Governo mandará df'mittir os indi
viduas Praças de pret, quando por for·les e urgentes 
motivos assim convenha á hoa ordem do servico c 
do Corpo, por fac los que as Leis e, este Recçu lartten
to não podem alcançar eJ1revenir, sendo essa dem is
são dada sohrc proposta c Commandante Ccral. 

Art. 11. Os OHieiaes c mais Praças tl<'slc Corpo 
terão os vcncimcutos indicados na Tahella N. 0 2 , an
nexa a C'ste Regulamento , os qua('S lhes serão pagos 
'mensalmente por m.-io de rel:wões lk todas a:; Pr:wa~ 



das Companhias , assignadas IH'Ios n'SfWI'tl\·ns Com 
mandante~ , rubricadas pelo CornmatHlante (~na I , ,. 
cohertas com atii!Stado d(•slc sohre a exactid:io das oJ,_ 
s<'.rYa~~í)es c mai~ eircunstanl'ia~ de ta<·s rela~·t)('s , qw· 
derem me11cionar escrupnlosamenlP todn o mm i llli'J: '') 

p•~ssoal qw~ puder influir nos \l~nci llll'lllos. 
Art. 12. A calla inJiYiduo Pr:wa de pt'<'l, qt!P 

fle alistar no CorpCJ, ou n'liOYar seu l'ng<~_j:lllWilto, s1· 
ahmar:i a qwmtia de quarenta mil rt'·i..; para l'anh · 
mento. 

Art. 1:1. J\:, quantias de que traia o :\ri igo :til-· 

tel'ell(.!llle Sl'l'·:io P"Ga~&, assim I'Olllfl lod::s :ts qw· l'<!

rem destinadas para armamento, coiTI':tnw, c •·q:ti
pamento , utcnsis , remonta , c ma Í:; ol ,.Í''"Ins ptTI'i:-os, 
á vista de huma folha mensal, que !':-;l'('cifi,·ar:·, l'::da 
lmma deUas, c a ordem que aatori:.;a a sua di'SJH'l.a. 
Esta folha, assignada pdo Comman1h11 li' ( ~~·r:tl , :w>~m-· 
p<mhar:'t as n·l<Jr(H•s de qttc traia o Arti;•;í\ I I. 

Art. 11. A quautia destinada Jl'tra Ltnl:m~I'JIIo 
do:; que as~cnl:1o pra~·a, lhf's pnder:'t ~l'r <·ntn·;;·!l(~ 'lll:tl!
do o individuo que fizer novo ('ll(';aj:nnl'll((), tiYIT l'tn 

lHHH est;Hlo os :,;cus unif()rnws. 
Art. 15. O fardanwnto, armanH'll!il, <' cqnir:t

nwnlo do Corpo ~er:i dcll'rmiJI:Hio por p:llh-·<·-; ::pprn
vatlos pelo ( ~oYCI'llO. Os distin<'iiros dos ( 'lli .. i<H·s ,. 
()flici:ws lrd•·rion·s, srr:lo o:; !lH'<:1~~~s u-.;u!P:; na l.:l 

J • i 11 h a do E :x nc i I o. 
Art. Ui. () armamento, I'OJTI':tn!r', :llT<'<I:~wnlo, 

t•quipanl<'JJto, <' mais ohjectos pnTi<oo.; , : íT;.l(l l'íli'Ji('

cido~; pl'lo tempo que marei1o a~; T<IIH'lh~; ~-· .. 0 :~, ·" 

(' 5' illlii('Xa:; a ('Sie n.cr;nlamento ; fie;!{!(~() :·::d:~ Pr:~c:t 
l'<'sptmsavcl pelos ohjectos a seu <·;;r.;~o, ~<;~e~IH~~~ n pn•
eo por· f(HC !orem carn•wtdos ao Corp~1 11:: <'<T:tsi:1o do 
l'lTehimc.lllo. <2wmJo tiYerem mais dt• m('l;!dc do lr'm· 
po de sua dural'ilo yalcr:i.o nwtad<' do ~PH I'W:In. 

Art. 17. IÍaxer:'t no Corpo hum LiHo 1\ll·~;!re, 
nu de Hq~is!o n·cral, onde se l:uH'<lr:lo os nttlll('J'OI>O ,. 

nonws das Pra~·as , I'Om dc~ignac:lo dP~ \ o~nlllarin~ , 

suas filia~·ül's , naturalidades, i<hd,·:-;. :d! uríl:; , ~i:;·niles 
e feil~'tkS , C dia ('lll IJllC assenl ;'tr:;!l J'l':l":t , ('Olll d!'
cJar;w:\o das sabidas, ('lltrad:ts, h:'i\:1-;. dni'Jlf':l-.• •l 
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tas , t' licPm·a~ tla SPnclaria d'Estado; í'azt•lldo-se tH'IIP 
a~; oh..;c•n;:t·(ws '! ue on·mTc'l'l'lll ~obre pn·mios , l' <·as
ligo" por ('ll'l·ilo dP Sl'ttlt'l!l'il, st·n in~s I'XIraonlinario~, 
e ludo •jllilll!o d<> tto!avt•l ~liCtTcit'l' durante o lt'lllpo 
dc~ sc·nit'o. Os LiHos _1\}t•:;lrt·s s\'riio sempre uni!'or
IIH'S, t• orr;a11isados st'(~liiHio o mo<ll'i:l do qut• ;w!ual
nw:lle ('Xi:c,te 110 Corpo. 

1'-rl. I R. ] laver(t l11tm Li no d!' Ht•gislo p:11·a os 
l'ilYilllos, ondt~ se lancar:\o os seus IJili!H'I'os . cc\n•s, 
P si\~ll:tPs, ;:ltm·a, idade prman·!, o dia dt· ;:~;;(•tda
nwnlo dt• pr;wa, o preeo pm· qtw f'oi c·ompr:!clo, ~;a
J,ida·', ott morle, fazendo-se· ilS olr~t·t·r;wüc•:.; qw~ i'o
tTill l'llll\Tilit'll(('S. 

\ri. J~). llaYt'l':'t hum l.ino no qual ~·t'l':tD 111-

n•tl!;q·i:ldns Lodns fh oh,ieclo..;, que o Corpo J'('l'dwr por 
t·otl!;t da F<tzcnda Pnldica, dt·clat·atlllo-s•· a imp(:rl;uwia 
de l'ada hum, c o clia do st·u rccdJ!IIlPIILo. 

1•: han·rú outro Livro de ])escarga dos ditos cdl.il'
clns , em o qual ~P declare a ~na :'<!h ;da ou <·nnsll
mo , e os donur!Pntos eomproYalurios. 

1\rt. 20. AI(~IJl dos Linos que fic;io m<·ncioJJ<Hios, 
ha\n::• os mais que o Comma1Hia11te ( ~eral ju!G'"' tll'-

,\r!. 21. Todo o indi,idno qtt~' .;,. ;nt"'t'Jl:;Jr, «Jll 

for q•:·!di::d<l dí':l•:!·ll·, :-t~'1'r"!~ll" ;•·;· ·:l l'tl·:J <'lll 

'·;·!!!:~·· de ~-~•·nl(·n.,::l, JH'nl:·;·;·, ~;l'l~. '.'''!i i~·~t·n[P~. ,:!':d(· 
o d i : 1 1 : ; 1 ; n ! ~ (' : w i ; 1 , • h < [li a c s l h t' l t; ; ~ : ; : r :'l ll a : 1 i· ; 1 h ·
l!i!(lr·:; ch·~de o <'til qw~ for pn·~~n, (~:1 ~;•· í!III'I'S('IIf;li·. 

Art. 22. Aqudle que se i!UV'JI!ill', on dc:'l'lf:ll', 
tl1•i\<llH!o i<'IH'inH~l\l(l~ ainda n:\o r<'I'PI•!dos do Tht'''(\UI'o 
Pu!tlico, p(•f'd<•r;Í o din·ilo a ('l!t·s , <' t'('nii·:lo jlíll'il 

j,Hf':·mnisa~;:\o do H;mdlO, Hospital, e n:ais di,-idas que 
tiver <'Oillrahitlo para com o Corpo, n·n·rlendo o re
maiH'C(·n!e p:tr:t a Caixa d'ecouomias. 

Ar!. 2:L Aquellc que for cmH.lcmnado a m:tis (h' 
llllm illlllO de pris:lo com lrahalho, Lerú baixa do Cor
po p:!ra n:io ~crrir mais nclle, sah-o o caso em que 
a pris:\o lt'nha Lido lur;ar por crime de d(':"Crc:"io. 

Art. 21. O imliriduo qnc se alistar HPsiP Corpo, 
<l<•pois de ll'f' sl'!'t'lil lidos os ArLigns 1. 0

, !"t. 0
, (i. 0

, 

1 (i , :~ l , :!-2 , :>.:~ (' :U tln prescnlt• Cilptli,ln, r· (h th 
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Capitulo 2. 0
, preslarú juramento aos Santos Evaur~e

lhos de cumprir hem , prompta e fielmente todas as 
Or·Jcus superiores eoncerncni<'S ao sen·i~~o , de S('J' fiel 
ao J_ mpcrador, e ao Systema Poli IÍl'O adoptado no I m
peno. 

Art. 2;). Os Artigos snpramcncionados sPr:lo li
dos c~m frente das Companhias, formadas duas H'ZPS em 
cada me7, , c o pn·scnte H<·gulanH'Illo <·star:Í puhli('o 
em cada Jnuna das Compa11hias. 

Art. 2G. o CommalulantP c~~ral' Ofli('iílf'S, Com
mandantes de (~uardas, OcstaC'amentos, Pat rui h as, l.'..ic. , 
l(lW tin~rcm f(n·~·a dispollÍYPl, são ohrig·ados a pn·slar 
immcdiatanwntP, ckhaixo de sua n•spo11sahilid:ul(~ , a 
cp1c lhes for requisitada )H'las AutoridadP.s, que lPm di
reito de as requisitar. A n~quisicão dever[, ser feita 
por PS('ri pto. Se pontm as rt'(JHisiet'ks forem Pm la 1 
mmwro, que ao mesmo tempo <ksl'alquem o Corpo dP 
lllais de quart>nla lwnwns, o Collliii<IIH!arlll~ ( ~t·ral po
d!~r:'t dei\ar dt• as ~atisf'az•·r, e participar:í imnwdiata
menk ao J\linistro e Secretario d'Estado 1los J\t·{~ot·ins 
da Justi~·a para deliberar como em1vÍ<T. 

Art. 27. O Quartel 1\Iesln~ ~~ Sent'larin coadju
varão o sen-iço de romlas , e lodo o I)Ht~ for t·mnpa
ti\1'1 com o de SPliS exf'reieios. 

Art. 2R. Os Postos 1los OfliciaPs e Ofli('i:tPs ln
l'niores tlcslc Ü>rpo, são consideradus Comm iss:\o ; e 
os qu1~ nPlles sPnirl'lll, duranl•~ o St'll t'\I'ITÍI'io. go
zar:io dn todas as honras dislirw•/w-> I' ist'JII'(ws que 
pPrii'JHTil\ aos do ExN('Ílo. 

Art. 2U. 0:-~ Artir,os do prcsl'nl!~ 11cgulamt·nto 
ohr:g:lo a todos os ( )(Jici:tPS, ( )IJici:t<'S In l't·riores, P 

mais Pr;was dl't•!·tiv:ls do Corpo, ou addith-; a dl~. na 
parte qun lhes for applicavel. 

Art. :w. O Covcrno poJerú eonsPrvar a Compa
Hhiít que aclualmente se aeha atldida ao Cnrpo, em 
l{'tanto esle n:lo che:iar ao seu estado t·omplt·to, po
uendo mesmo Pm tal caso crear outras Companhias ad
di<las , se o numero dos Soltlado:-; da act nal Pxce1kr 
a cPm. 

Art. :ll. As Companlti:ts addid:1s pndt~r:lo ser t•onl
po'>lits de Sol1l.ttlos do Exercito: tl\1 tlt· qn;wsqtwr in-



diYiduos qnP nellas se queirão alistar, c sua tlis<·t
plina e Hq~ulamentos serão os mesmos dos Corpos tle 
t .a Linha. 

Art. 32. Os Otlieiaes tlas clitas Companhias se
r:lo tirados· das cptatro dasS<'S dos Otlieiaes do Exer
cito, Sl'{~umlo a Lei al'ima ('itatla; e na falta tlPstt•s 
podt'f':lo os elo Corpo ir fazf'r senu:o Hdlas. 

C\l'ITULO TI. 

/)os crimes e penas. 

Art. :3:~. Todo acptellc qnc sem legitima litTn~·a 
fidtar ao ~~eniço por oito dias t·onsecuti\·os~ ser:'t 110 fim 
c!PII1·s qualificado dt•:-'ertor ; mas s1~ a l:dta for por 
PX<Tsso de li('e11~·a, a dest'n,::lo st•r:'t qua\ific;ula 110 fim 
tfp quime dias , contados indusivamente daquelh~ em 
<pte principiou o di ~o excesso. 

Art. :H. To< lo acptelle que faltar por mais tlc 
Ires dias ao sen·i~·o , e for preso antes de ser qua
lificada a deser~·:1o ~ na fórma do Artir,o antecP<lcntc, 
tt~rú hum nwz de pris:lo no Corpo, fazendo o serviço 
tpw l11P pf'rlc•nt'f'l', e ir:í no" dias dr• fol{;·a :í est·ola 
de l'l't'l'llta-;. St~ fnr Ollicial I ni'Prior ~ anlt•-; tlP llu• sn 
impo-;ta a reft~ritla pena, ler:·, haixa 1lo posto por d,._ 
IPrminac:1P do Comm:11ulanlt~ (~enll. 

Art. :~;,. AquPIIe pon~m qne se apn•sentar IID 

( :orpo anlt·s dos prazos em que he qualificada a dt~
st·r~·:lo, on qtw dentro dcl11·s dt>darar, pPranlc alguma 
Autoridade lt·rrilorial, ('ivil, ou militar, cptl' quer low) 
Yoltar ao sl'nict~, P assim o praticar, proYando I'Dlll 

dm·unH·nto autiH·ntico a sua dt'clara~·;io, e qut• d(•pois 
disso li·z s<>mprc m:ucl1<1S, para clu·{~ar ao Quarh•l do 
Corpo, de f{llatro legllas _pl'lo mPno-; por dia ~ quando 
11:\.o IPnha para tal fim impPdinwnlo iHYI'ncivPl ~ o IJHI' 
dt·vl' l:nnhem pnnar :'t satisfit~~;io do Consdho Crimi
Hal, hav<'r:'t somente prisão pelo dobro dos dias I(HC 

tin'r fitltarlo, fitzendo o seni~·o que lhe compt•lir. 
Art. ~G. As faltas fJUP n:lo l'XC('tll'rt'm a t rcs dias 

s(•r;\.o caslig:u\a-; a arhitrio do Cnmm:tJHlanlt~ Cl'ral. 
/\r-t. :r;·. Todo "f!'Wllt• 'I"" comml'llt'r a primeira 
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cl('sl'r~·uo simples , c for preso , han'rÚ f' IH ca--;1 i:~o :>f'l~ 
lll('ZI'S de prisilo ~ ou com lral,alho, 011 I'Olll ohri .. ··:w:ln 
d1~ ir :'t esl'ola <l<~ f('l'l'Ulas, <'nmo tn<'lhur Jlílll'''<.';. ao 
CommaJHianll' C1•nd. 

Ari. :~8. O dPst·rlor (l<· prinwira dl'~('rc:l'n simple~, 
l(lll~ SI' apresl'lllar Yolunlariamente <li'Itlro d1· hum Jlii'Z, 
c·mllíHlo do ~~ia t'lll f[lle hm1n~r sido qualifil'ada a dita 
di'SI'I'I':"in, e lrotL\1'1' em bom estado os SI'IIS unil'ol'llH's, 
P ou!ro:; objeelos por que estP,ja n·sponsan•l (:í f':xcqwüo 
d:1quell1':' por c11jo <>xlrario :>P ac;grara a dPscn·:lo) o11 

riz<·r promp!amcn!<' indc•mnis:w:'to d<'lks, ficar:·, prc•so 
p;,r do11S mct.('S, fazendo o ~;1•rricn qnf~ lh<' p<'rkrl<'<'l'. 

Art. :'.:1. () qtH' S(' aprr·sPIII<II' rolunlariatn<'llll' d:~ 
pri11wira des<'r(::'!o simph•s ~ <h·nlro d1~ hum líll'i'.. ctlll
tad~, d,, dia da fptalifica(':to, e n:lo lruuxcr ;;t·lh llll:-

fornw~, on os ohjl'l'los por qtw <·~ll'ja n·~p:!ll~:l\ <·I ( n:l:1 

~:pndo do:.; cpu• <l{~{p·av:lo a de'<'f\':lo) ~ofl'rl'r:·, 'flt::!!ll l)H'
Z<':-' dt• pri'-:1:> , Lw·ndD o srn Í<,:o q111' I IH· 1 w:1r , "fi
f"lndo nl>rig·;l,J,, :'1 Ílldrnlllisac;\o do ljlll' dt'\l'l', I'''" nwio 
dl' d<''>f'Oil!o.; rnzoan·i~; 11o-.; \ I'JwÍlllf'JIIn--; 'l"~' !111• !<~'i
lt•Jli'C'l'('ll:. 

A ri. ·W. O qtw faltar lrt•s H'Z<'S dc•Jti ro do me·;
m~, íl!l!:o. c·oniaclo dn dia da prinl('ir:! Edt;: . qu:::H!:, 
c!l•~ t'\''(•:h l tl(~ !r<·:-; rli;ts, ~· :!:~~~ f':w;~:;n·:n ;; 1 ::~;. 

li:·:' i' d•·>''IT '(', ~C'l'Ú jull;ado 11a it'l'cTin LI I::! ' d·· 
prÍ!lWi;·:t <k:;t•rt·:~o simples, P rumo tal ll!i· .('l';.:o in:
p(t·•i:l...; :1~; p:·:n..:. t·r,rr<·;pondc•nll':' : nu •·ll1' :'f' :ljl~'<'"i'll·· 
1~· dl' itl!l:i; :h í'idl:!:; r•dnnl:lria;;Jt•:l!". "" ·'•·.i:\ <'oi>dH-· 

zi: 'o prc::: '· 
Art. ·Í I. O n~o de S('gnmla (' simplt':-' dt"'{'l'!··)r) 

lcr.:t ('lll casl iGo lmm arl!lo de pri~;;(o I'Oill 1: :t h:d hn, , ,. 
~;e apr<·sc•nlar ·rolnntariamenlc; pon~m :-;('ndo preso, 
sofl'r<·r:'t i;;ual JIPIHt por clPzoito liH'ZI'S. 

Arl. -1~. Em todos o:.; rasos <'lll qur• o r<;o tl'
llha d<' f'llmprir Senknca por di'S<'tT:io, pr•rder:'t o il'lll-

l'o qw· anlt·l'i:>:'tll<'Itlc tin·r d1• st•n i('o 1111 ( :ul'po, <' 
pí·i,w!pi:!!"-"1'-llw-ha a c·nlll:q· Jl:)\ :1nu.:nl<· o l<·ntpo dt· 
pn('il do di:t l':ll qut' :w:d;·ir dr· <'t;n11:rir :t St·nlí'!l''::. 

Art. ·1:~. n qu~' fur;·ir <'S[:l!tdo <·tmT; i 'Ido ~~·tt!<·::
,.;, pt\1' nÍIPI' d1• d~·serl':lo, sn!I'n'l':·, d(' f':J'.Ii;;·o tl 1klll(l dtt 
••·;llp:: 'I"'' 111(• Cd!ar p:1r:1 <> ''lllll!'"itn~"l'!" d:• :~t·Pi:'IH' • 
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Art. 41. A deserção se julr,ará ar,r,ravat.la, qnan~ 
•.lo o n~o a commettcr: 1.0

, estando de Guarda, on. 
~·m !-eni~·o importante: 2. 0 , em Destacamento : ::\. n, 
l-evando armas, caYallo, ou qualquer ohjecto da Fa
zenda Publica: 4. 0

, rouhando aos scus camaradas: e 
nestes caso~ haYcrit em castigo o dobro do qtw lhe 
perll~ncc~ria , SC{~umlo a natureza tb dcser~·;io, na ccm
formidade dos Artir;o~ anteeedcutes. 

Art. 45. A injuria, ameaça ou offcnsa physica. 
<1<' S'-'perior pam su}Jdiro, on entre Í(jWtcs, h<'m como 
a tlt~sohcdiencia de subdito ao Superior em ol>jPdos 
,·onc<'ntentes ao scrdço, serão punidos com n. (>ena 
de dia~, mezcs, ou armos ltt~ prisão, com trahalws ·, 
ou sem elles, sq~urulo as circunstancias lln caso: mns 
se o suhdito se oppuzer ao Supc'rinr scnindo-sc dP 
qualquf'r arma, ou anH·a~·o, será puni<lo pelas Lc·is mi
litares em vi{jot. 

Art. 46. Todo nr:1uelle qne se serYir das armas 
para fazer ou ajudar algum ajuntamento illicito, ~eni 
punido com hum a quatro annos de prisão com tra· 
hallto em fortificacõcs. 

Art. -17. To~lo aquelle que, por omissão, mi:li
cencia, ou peita, deixar fur,ir hum preso, que cstiYcr 
f'onfiaclo :í. sua guarda, ser a puni cio com prna corres
porulf•fl!e á grayitlade do crime, por qtw o mesmo pn~
so lin· at"cusado, a qual toda v ia não podcr:í. exct'(lcr a 
dc'z :1Hno~ de pr1~:1.o com trabalho, c a (ptime, 110 ('a
so (h~ peita. 

Art. 1S. Tot!o :H{tH'lle que esta))(lo 1lc sentinella 
abandonar o scn posto, ou dormit·, será punido em 
cada Yez com qui11ZC dias a hum nH'z de prisào, ou 
dobras de scniço; c sendo em Cadêa, ou lugar im-
portante, com o dobro. . · 

Art. 1 O. Todo afJUClle que abandonar a Patrulha, 
serú. punido com oito :t (JUÍnze dias de prisão. 

Art. 50. Todo aqudlc fJUC furlar al{jUma ~ousa 
ao s<·u compaulu•im, luferior, ou Oflit'ial, ser:í punido 
I'Otn Ires llll'Zl's :t hum <111110 de pris:io t·om trabalho, 
r· ohrir;ildo :·1 ITstitu!(·:lo do nhjet'lo furtado. nu ú in
d,·:);!'Í·;:w:lo dn ,.,.11 \ahr. ;\,:) '':i~ll dc• rc•iJwiclc•!wi:t sf'r:Í 



rnmi.Io com a mesma pC'na, e <•xpulso do Corpo por 
indir,no. 

Art. 51. O tlcl<'ixo, JH•gligPneia. e faltas ckser
viço não especificadas neste Hq~·ulanwntn, sn:ln pltll i
das com quinw (lias a fluis nwzPs de· pris:io. e clnhr:t:; 
ele sc~rviço, se n cílso for mais gran~ (lo CjllP o dc·..lara-· 
do no Art. ()!). 

Art. 52. 'l'mlo aquelle que clíslrilltir ('tn seu pro
veito, ou de outrem, dinheiros, ou ohjcdos do Corpo, 
on elas Pra~·as, scr:'t emulcmnac\n t·m hum a quatro an
nos de prisão com trahalho; sahas as acc_'(w..; c·ompP
ll'nles para a restitui~·:io; (', Pm todo o caso. ('\flltlso do 
Corpo por indiww. 

Arl. 5:~. Scr:\o eirennstancia:- agr;raY:mles para im
posiç:1o de pena maior que a minima: l." ~ sc·r pratica-· 
do o crime em aeto de senico: 2. 0

, a rc·incidc·twia: 
:l. 0 , ser (~ommcllido (le caso .pensa elo: 1.", ~;c·l-o por 
pa~a ou Psperan~·a clc•lla. 

Art. td. As pc·nas im{>oslas por ('SI<' Hc·:•,u Lmwnln, 
nfto is('nl:\o os Hc>os daqnd as em cpte irH·orrc~n·m pc·l:ts 
LPis Pxislí•nlc•s, e que fi>n•m impostas por AuloricladP 
Ci,il. 

Art. 5!). Toda a Praca clP prC'l f}lW f'or condc·m
nada a pc·na maior f{tW a dP hum allliO dP prÍ~;\o I'Olll 

lral>:d)H>, sPr:í PnlrPr,tw :1 Juslica para o c·n111prinwnlo 
da Sc·nlc~n•:a. Aqudlas que forc·m S<'lllt·nl'iaclas Hc·ssc 
grao de p(•na. ou em nwnor, e11mprir:\o a Sc·nlt'lll'a na 
prisilo do Corpo; e o lrahalho SC'I';·, ilfJllC'IIc· qnC' hon
\t~I' a fitzí•r Itos <2uar1Pis, c que lltPS ckstinar o Com
maJI(lanlc~ Ceral. Se o procPdinwnlo dos sPnl<•twiatlos 
for m(,o, f~ n:lo ccmH'llha por isso cpw cumpr:lo a S<•n
len~·a 110 <2uartcl, pocler:\o SPr n'nwllidos para as Pri
sciPs militares, e neste caso ficar:lo slljt·itos aos st'tl~ 
H q~ulanwn los. 

Art. r.G. As Prnças íle prl't que fon•m presas per
cleriin, cluran te o tempo de pris:lo, a nwtaciP de seu sol
do, qlH~ tcr:í a applica~~:in marcada no A ri. 121 cft.siP llP
rrulameJJio. 

Art. ;,7. A~ Pra~~as 1le prd qtw Jt:lo consPn~nf'm 
o !ií'U :trmanH~lllo, f:ll·damcnlo, c·orrt•anw, Pquip:mwnlo, 
:uTt-•ios, •· t·ay:tllos limpos e tral:•do..;. 'C'I':io punidas ,·om 



(lohras de scniço, itblruc(io de n·crutas, ou com pn .. 
s:io de hum a oito dias. 

Arl. f> R. To< lo aquellc que lllOHT COlltPndas, dif
fpn•twas, di~pHlas, \·ozerias, <' intrigas no (,2uarld 1 ou 
entn~ seus catHarada·;, st>r:·t pltnido com alc,tuna das p<~
nas do Art. anleePdenl!~. 

1\rl. 59. Todo aqnelk qne s<~ emhriat;ar serú pu
nido, por cada H~7- que o fizer, com hum a <1ninw dias 
<I e prisão, e dohras de sen i<:o, ou inslrucçües de re
<TIIlas; n:l.o ficando isento tlas JH'Ilas em <JUe inconer 
p<:los crimes comnwllidos por dfeito tla cmhriagtH't .. 

Arl. GO. Todo aquPilt• que no Quartd, em casas 
pul1licas <le jofjO, 011 CDlH se,ts companheiros jogar jog·os 
tlt~ a7.ill', será pHnitb com pris:'io <lc ~(~ts a doze dias, 
ou com tlohras dt~ sPnit·u. e in~tnwr:to de n·crulas. 

;\rt. G I. T<Hh aqu.ell<~ CJHe Yt'tHler, Pm1wnl1ar, 
ou jo;~ar pc~·as dP st·u t;trtlanwulo, armanwulo, o seu 
('avallo, ou t{'ralqm·r ohjcclo neccssario ao spnit;·o, 011 

os JH'l'dPr, ou dt•ixar deslrnir por omiss;io sua, spr;Í 
puuido com pris:lo dP hum aLI'· qninze dias; perdc·r;·, 
'' r<'~lo do soldo qiJ(~ ficar. dq)()is de ahatido o dc~s
conto para o Hanclw, alt' prdiiZf~l' o Yalor elo ohjPclo 
jo1~ado, n•tulido, ou destruido, ou ]H'ct•twher a tp~an
tia por qn<~ o empt•tdtoll, e i~Psse l'aso mai-, hum ll'ITO 

delb sendo t\l(lo (t•xt·<·plo o l'a~o tlP tll•,\r\IÍI':to) para 
a t'i!ÍXa c\' CCOBOIHÍas parlÍt'llbl'CS. () I'Oillprador 011 

aqul'llt~ que tomou o penhor·, oa ganhou os ohjt·t·(os, 
1it~ar:i obrigado :i <~Hlrt·{~a t!PIIt·s, salnJ o direito t·onlra 
t{ttem os vendeo, t•mpcnhou 011 jogou. 

Art. G2. Todo aqm·lle qw~ pt•nwitar fóra tlil sPH 
Quartel sem lic<'ll<_'a do Commawlarltt~ ( ~<·ral, ou for 
eneontrado nas nras, fora dt•. horas, armado, sem ir a 
seniço, ser:'. castigado com pris:i'o th~ hum a oilo dias. 

Arl. 6:3. O que faltar ao S(~rvi~~o tle proposilo, 
tendo sido nomeado para ellc. ser:'t castie·ado com a pena 
do ArLit~O anlccedente' ou maior' ser;uwlo as ('ireuns
taneias da falta, c o disposto 110 pn~senle lh•gnlanwnto. 

Art. G1. O C(JmmandaniP (~Na\ podt·r:·, marHbr 
sPnir nas Companhias addidas, lcmporariamente, ou ai•~ 
('ompldan•m o tempo d<~ sen ico, os indi,iduos P!a
j'iiS dP prl'l dl' !HO('('Ilimt·nl•l :n~·no: ''f'{~'~'h~· c; ;i'flll''· 



rcrá a passag·cm de lacs indiYiduos para os Corpos tb 
La Linha do Exercito ao J)Jinistro e Secretario J'Es
tado dos NcGocios da Justi~·a. 

Art. 65. As penas contf~wlas nos Arts. 1H, 1a, 
;,;, [)8, 50, 60, ül, 62 c();) clesle Capitn\o, sn:lo 
impostas por ordem do Commanuan1e Cna\, que po
tlcr:í. igualmente castiGar com prisúo até (ptinze dia::-; as 
{;tLtas n:'lo cspeeifieadas llP$le llt·r;ubmcnlo, c que por 
sua nalun•za n:\o poss5o incorrer em jll'lla mais gra\<~ 
do que a de quinze dias de pris;\o ~ e hem a~sim os 
Com mandantes de Companhias podt•r:'io t:;lsl Í(;·ar com IT

clus:lo n<'llas até oito dias aos qu1~ colllll}('llen~m t;ws 
faltas, participando immetlialanu'JJte ao CommaJHlanlc 
Cera\, para approvar ou alterar o cast iuo, quando as
sim lhe pareça justo. Se as falt:ts fnrPm eomnwll ida~ 
em Destacamento commandaJo por Ollicial, podtTÚ (·sle 
impor a vena de prisão ate~' OitO Jias ~ S(' pt~r Ollicial 
lnlerior, darú este parte irnmt>di:tlanu•nfl' ao Commau
d:mlt~ Geral, podendo todaYia Jll"t•ndl'r o t'lll pado, a fim 
tle o por t•m SP{~uran<_.:a; o (jlJe lambem f;tr:í. no caso 
dP serem comm(·llidos outros ddicto:~ JH'Ios quacs st~ 
clPYa procetler a Co11selho. 

Art. ü6. Em todos os casos em que o Cnmman
tlaute Geral, c os Commamlant1•s tle Companl1ias, nu 
]lestacanwnlos podem impor JH'I\a de pris:!o. podtT:Io 
taml)('m impor a de dohras tlt' St'ITico, escola:~ dP n'
t'.l'lllas, simultanea ou separadamPJtlP, st•ndo ou n:lo 
c·om mochila t·m ordem de mnrt'h:t, limpt•za dt~ arma
nwnto da n·sc·na, de cavai los, ou d1~ ult'llsis do S<'J
\ I(' O. 

. Art. G/. O CommandantP G1•ral tendo de pu 11 i r 
por algum crime os Oiliciaes lnl'tTÍorcs, Cabos l' As
pe~·adas, ns mandar;\; se quizer, f('hai\.ar \cmporaria-
mPntc. , 

CAPITULO 11 I. 

/Jv Processo. 

Art. GR. As auscneias qne, (''\t'f'dendo dt• lrC's dias. 
11:io dwf;arem a constituir tkscrt'ilo, st·r:io julgarl:ls pol' 
h 1!'.\} c'li\S(:Ih(~ Pclcmp~()rill, l'!)ll\[1!1;, 1·' •In '\hi<~; ··~1\::·• 
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Pn~:;idt•llll', f~ m;us dois Olliciaes, dos <JHaes hum, por 
esl'olha do Pn·sidenle, escrever:i llO Conselho; e na 
falta ou impe1limento ou l\bjor o snllstituirú hum Ca
pit;lo. 

Art.. 69. Lo1;o q uc o n(o for preso, ou se apre~ 
sl'lllar da au~encia, o Commamlanle da Companhia a 
tpw dle pertencer, entregará ao Commamlanle CPral 
lwma p:irlc I{ ti C Jlll'JH.:ione o dia da ausencia, c ;u,ut>lle 
em que ,·cio, se preso, ou apresentado. Quanto do 
erimc de auscncia acercsccr outro ljLJe deva ser j ult;atlo 
em Conselho Criminal, dar-sc-ha 1lelle parte em se
panulo para o rcspcctiYo Processo. 

Art. 70. O Couselho Pcremplorio, á visra da parte 
(la ausl'neia, ouvindo H·rhalmenle a defesa do rt'•o, 
lhe imp1Jfii a pena que houver mer<'('ido, };n:rando-se 
hum assenta, que :t"sÍ~jllar;1o todos; ~~ I'Ull\ ITferencia 
(lo mesmo assento se porú a c.ompctcute uula no Lino 
1\Ieslre. 

Art. 7 J. Terminado o Processo do Conselho Pe
remplorio, scr:'t immcdiatamcnte apr.,scntado ao Com
mandante Geral, que lhe porá o- Cumpra-se- man
dando executar ü Sculcnca. 

Art. /2. Se houvc.rem circunstmwias t:io atlcn
di,·Pis', ou st~ o n~o por -;ua CX('mplar conduc\a, c 
St'I'\'Íf_'OS 110 Corpo merccn ('tJHl('lllpla~·ào, o Conselho 
Pcremptorio )loder:'t rde,·al-o de hHla a peHa, saho 
pPlo que tocar ú satisfit~:ilo de alamn pr('juizo <iuc tin~r 
eausatlo. 

Art. 70. No caso de dcscr~·ão, c no dia s('guintc 
ao da qualificaç:\o, na fórma do Art. 33, o Comman
dante da Companhia a que pertencer o n~o, dar:1 ao 
Com mandante Gcml h uma parte, notando o dia da au
scncia; aqudle cw_ que se completou a dcscr~·ão ; s.c 
esta foi por exccs~ de licenca ; se primeira, ou sc
nunda; simples, ou agr;ravada; c <Jual a circunstancia 
étr,r,ra,·antc; assinl como <Iualqucr outro crime que eon
junc\amcnte fosse eommellido, mcneionando tres tes
temunhas para vcrilJcação da parte. 

Art. 7 <1. O Commandantc Geral, mamlamlo ex-
1rahir tlo Lino l\11'Sif't' h11ma 110ta dP 1ndns os ass<'lllos 
dn rc;P. f<lr;t JTUnir !lll pru:1<'lrtl di;t ulil l11íll1 Con-



!-'.dho dt~ Juvcstiga~·:-io, composto <k ttTS Ollic·Íal's, do~ 
(pwes hum ~crú o Presidente, c outro c~t'H'\ t'LI o Pro
cesso; c sohrc a parte de deser~~iio e 11ota do Li no M<~s
trc, serão interrogadas as ll'stemunhas, e esniptos SI'IIS 

depoimentos. 
Art. 75. O Cons<·llw de JHH's!igal':io, sq~undo o 

dqlOimcnlo das lt~sll'mllnhas, pari<.' dt· dt'S<'JT:Io, ~~ as
~<·lltos do Livro f\lcslrl', es<TI'\TI':t H'tl pan·<'<·r, qun
lilicando o n:o dt•serlor dt~ prinH'ira ou sq;·unda dt•
~f'r~·;\u simplt•s ou aggra,·;Hia. ~~· durant<· o CollsPllto 
appan·c<~rcm proras ou indil'ios :.Ít't'tTa d~' qualqut·r oll
tru dt•lil'lo 011 tlt·liiJII<'IIII', dt•u·r:t o nH·snw Cons<·llto 
dt·darar o <ptt' a t:tl n·SJH'Íio houYt'r l'olltido, a fim de 
S<' proceder nos l<Tmos ulL<~riort•s. Todos os\ o:;·:H·s a'\
signar;io o pan•f'~'r, c o J>nwt•sso ~~·r:"t t'lllrq;·ut• ad <:om-· 
mandante Cera l. 

Art. 7G. () Commatlllanlt• (~f':·a\ mandar:'t ;nf•r-
l>ar no Li....-ro !\l1".;lrc o p:m·<·c·r do ConsPI!to dP ln
n•sli;;:l!,::lo, (' ar,·ltiYar o Proi'I'Sso p:1ra s<·n ir d<· has1· 
no Colls<·llw Criminal, quando hou\''r dP in~;tall:!r-sc·. 

A r L 77. (h .. ,··os 1pw i HI'OITc'm JI()S cri nll's 1111'11-

cionados 11e~;l<~ H:·gulameiilo, (~ cujíls JH'n:ts n:io dt•Y:l'l 
ser impuslas 1wlo Conselho Pt·n·mplorio, pdo Com
InaJH.lante G<·ral, Commalldartl<'s d<~ l:orupardti:ts. 1111 

JJ<•slacam<·nlos, s<'r:"io julr,ado:; pDr Jnt!H Cu!lst·lhD Cri
minal, composto de hum Pr('si(knl<', ln11n \uditor, <' 
tres VogaPs, dos qu:ws o JllíiiS {';':!duado ou :1ntig~> 
s•~r:'t o lniPrro:~anle. 

Art. 7H. O Auditor ser:', o nw~.;m1> tlD E\t'rl'ilo
1 

St'm qnt~ por Pst<~ SPni~·.o ll'11h:1 din·ilo a m:•ior \ Plll't

menlo do qw~ goza, e 110 seu inqwdinl('lllo s<·nir:'t hum 
Capil:"lo. () Pr<~sid<'nle e YoíÇ:ti'S st•r:\o sernpn· ( >lli('iíii'S 
do Corpo, cuja fitlta scr:í. sub~;litniua )11>1' ( )IJi,·iat·s das 
quatro dass<~s estalwkeidas no E\tO<·i lo, :·t }'('IJll isic.::lo 
do Commatulante ( ~~·ra\. St~ o n:o for ( )llir·ial , o Prl'-· 
sitleute e V ogaPs Sl~r:l.o de r;ríltlu:t~·:iD m:11or, ou pelo 
menos Í[jual :'t do rt'~o. 

Art. 7D. A nomcac~\o e roJtnH'ac;\o de lntlos os 
Conselhos S<Tt.i f't·Íia pdo (:omrn;IIHLIIIII' .( ~~·ral, CJIII' llw.; 
marcar:'• tlia, ltl)ra c )wrar p:1r;1 :1" ~it•:-.;:-.;uh. 

}.r!. RO. '\;:'tq !"'l'f";.t
0

\ P;~:tl do C"nsel!J,J (I ( )lli:·i:tl 
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'I"" tÍYI'f dado l'lllllra o rt:o a partt· iH'('USatoria, ou 
cpae tenha tle (h•por no Prn<·t•sso. 

Art. R 1. Feita a nCm1eac:\o do Couselhr) Crimi
nal, o PresidPnlc rcmcller:í ;u; Auditor os papeis per
lt·ncPntes ao Processo, para rpu~ fa~·a intimar por eseri
plo o rc'·o, com dedar:H::\o dos factos por que Yai S('J" 

pnwr•ssado. 
Art. R2. O Conselho Criminal se rq~ular:í, f)Uan

to ;', formula tlo PrncPsso, int('ITO{jillnrios, c inquiri
c:l'o d1~ l1•slt~munhas, r,arantias e n•t·ursos do rt~o, fmJc
ni(•s do Auditor, e mais Juiws do Const>lho, pelo 
disposto no Ahar:'1 de 4 de SetPmhro de 1 765, e ma Í-4 
LPis, usos, P disposi~·rips qtw n·g·1·m os Aucliton·s e 
Consdhos tlP Ctwrra, c 11:\o fon•m altenulas, ou fP

,·o;:·:ulas twlo presc•nk Hq;·ulanwnto. 
Art. K:L llt~ permittido' ao n'•o, por si, ou por 

SPll curador, ou tldensor, pedir qtw st-ja adiada a n·u
ni:lo do Consdlw, (Jll<liHlo pal'it isso apresente motiYo 
j usln. EstP :Hlianwnlo não podPr:\ exceder a 1 O dias. 

Art. K1. Para (';t<la Scss:lo tlos Conselhos se no
nwarú h uma onknaiJ(:a para fazer as intirwt~·i)(•s, <' 
c·umprir as onkns do ConsPlho. 

Art. R;). Condui1la a Scnlenca do Conselho Cri
minnl, s1•r:í o Prot·Ps . .;;n rt'nwllido a·o Commandanle (;p

ra\, tpw o far;Í. suhir ao ConsPllw Supn·mo Militar 
ck .Jn:.;tica, para ser julgado Pm ultima Jnslancia. 

Art. KG. O ConsPlho Supn~mo l\lilitar de Jusli('n, 
110 Sl'll jnl:~amC'nto, s(~ n'{jttlar:·, ]H'lo que se ad1a esla
fH·It·cirlo no pn·sente HP{jHlamenlo, com appli('a~·:'lo :ls 
disposi(,:liPs Lq~islativas que rt'{?~m o m,csmo Trilnmal. 

Art. Ri. BaixaJHln ao Corpo o Proeesso com a 
S,·nll'll~·a do Tribunal dP Supt•rior Jnstam:ia, o Com
mantlan!(~ ( ~<'ral llw por:í o -Cumpra-se--, a far:\ 
l1•r ao "''·o, t'X('I'tilar, aYPrhar 1\o LiYro 1\i(•SII'(', c 
pu hl iear· na Ordem do dia. 

Art. RR. Todas as dc('isfíPs 1los Consdl,ns sPrilo 
puhli<'adas na OrdPm (lo (lia do Corpo, P as dns CnH
sPlhos PPrr•mplorios Crimin:ws, e CollsPllw Supn·mo 
~lililar d,, JusiÍI'a, sN:Io Sl'\\1}11'1' :n t•rlt:trlas no LiYro 
1\lt·sl rt•. 

A ri. ~~q. (h 1<··1)..; qw· t'Oll\lllt~llt•t t·tn :dgum dr·-
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liclo em Destacamento ser:io remettitlos para o lu1~ar 
onde se achar o Estado l\laior do Corpo, a fim d1: 

serem ptocesséulos; devendo acompanhai-os as provas, 
ou instrumentos do crime; assim como as testemunhas 
que pertencerem ao Corpo, c não fiz<'rem falta ao 
servi~·o do Destacamento ; provideneiandn-se para qttt' 
t()(las ns outras possão it~nalmente compan~:<·r pera11te 
o Conselho Criminal. 

Art. UO. Lo{;o (j\le qualqtH'r n~) tin~r dt• n•s
ponder a Conselho, scr;Í immediatanH'nlc prPso. 

Art. 91. No caso em qm~ o n;o s<•ja B<Tnsadn 
(1c dois ou mais crimes dos mencion;ulos neste H(•r,u
lamento, SC'rá jul{~ado por todos elles no nwsmo Coll
st>lho, impondo-se-lhe a pena rcsp1·cliYa a cada hum. 

Art. U2. Constando a existeneia de algum dc
licto, e não se sabendo quem seja o ddiuqut·ntc, no
meará o Commandante Geral hum Conselho de ln
,·estir,ação, composto ele tres Oflil'iaes, dos quaes o 
mais r,raduado ou o mais antigo s!'rÚ o Pn·:-;id<~ntc, c, 
por Pseol ha deste, hum dos outros tlois escreverá no 
l:ou:-;dho. 

Art. 03. O Conselho pro<~e<lPr:\ na inYesli:ia~·:\o 
clP quem seja o delinquente , (~ de todas as cirnmstan
('ias que possào esdarccer o facto. Não sendo o n;o 
descoherlo, proscguir-se-ha na inYcsti{r,t~·fio a todo o 
h~mpo em •pw appare\·,ão proYas ou in<Íieios :·l('l'l'<'il tlo 
d•·licto. 

Art. 91. O Conselho, eond u i(la a i nYest ic;a~·:ío, 
dará por cseripto o seu parecer, o (ptal s(•rviril dt~ ha
se ao Conselho Criminal, CJUando o n:o tenha ct .. n·:;;
pmulPr perante clle. 

Art. 95. , No caso de desercão o Commandantc da 
Companhia a que pertencer o ~<:o dar!t ao Comman
danlc Geral, para ser presente ao Conselho, h uma par
tP, que declare se o réo Yeio preso, ou apresentado, 
c em que dia. 

Art. U6. Occorrcndo falta ou impedimento oe al
~um dos l\Icm1>ros dos Conselhos, durante o tempo 
de suas Scssücs, o Commandanle CN:1l nomcar;'t ou
tros; ou na fi1lta de Oflicial que pos~;a C'ntrar no Con
selho, rC'presrnlar;Í. como fira (lispostn Ilfl ArtigD 7H. 
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Lav rar-sf'-ha INmo da sn hsti 111 i~·:!o, mo li \ando aqtu•lla 
falta ou impedimento. 

Art. Ui. Os OlliciaPs arldidos, 1111 aggre;~·:ulos ao 
Corpo podem sPrYir nos ConsPlhos. 

C\ I' ITI I t\ 1\. 

Co!lsd !w J4dlllinistrati vo e econonucu do Cu1po. 

Art. US. lla,·cr:'t hum Cons<·llw d' Administra-
6io, composto do CommaJHlanlc C:cral, que ~er:Ío Pre
sidente~ do .Major, c CommaJHlantcs de Con1panhias, 
'l'w s<·r:io Yogaes, sendo 1llllll Tltc~oure~·o. 

"'\rt. DD. J hn~rú ma i~ JJUm A{j('lll f' do Com1·111o, 
•jlH' ser:'t Honwado d'f'nlrc os Ollici<H'S do Corpo, qtw 
wl.o l'on'm Yogacs. O Thesoureiro e o AgPnle serão 
nonwados annualmcnte pelo Conselho, por maioria ahso
luta de Y()Los ; alt~ o dia dr'z de Janeiro. No caso dP 
Pmpatc decidir:l o PresidPnle do Conselho, laYrando-se 
d<~ tudo lermo, e n:lo po<kr:\o SPr rrelf•itos por dois 
illliiOS t'tlllSCCllli\·ns. 

Ar!. 100. Se por qualquer molin, ragar o lugar 
de Thesnureiro ou A{~Cnte, o Conselho prn1TtlPr:í logo 
;. el1·i~·;\o 1le outro, ljlll' o sullslitna Jlf'lo l<'lllJHl qw· 
ainda d!~\'l'ri:l:o SI'J'\ ir. 

Art. 101. O impedinwnlo leanpmario dt' qual
IJ'lCr dos 'oga<'s não suppot~m YaGa , sah o o imp<·di
menlo do Tltesnureiro ou Ag:eut<~, quando tin~r 1lP 

sPr prolongado por mais de trinta dias. 
Art. 102. Para «[lte o Cous<·lho possa d<'lilH'rar, 

htslar:\ <JUC se n~mHt a metade c mais hum elo nu
nwro dos l\1embros f}UC nellc estiYen'm em dl'cctivi
dade. O Presith•ntt~ , no caso de Pmpate, Ll'm voto dP 
qualidade. 

Art. 103. Haverá no Consdho hum J...ino para 
nelle se lancarem os termos Je suas ~essúes, I' todas 
as snas ddiÍa~ra~·t)es c ordens. To1la a eseriplura(':tt) 
1lo Conselho ser;Í feita pelo Secretario do Corpo, e os 
l<·rnws assit~tndos por todos os \'o{~ti<'S pr<'S{'IIll'S. 

Art. 104. lla\'Pr:1 lambem hum Lino dt~ Conta 
ÜIJTI'll(P dt' g,.,.<'i~a t· ])eslwt:t. llt'll:ti\n ,];, ruhri('a-
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Receita- se lançarão separadam(•ntc as quantias que 
derem entrada no cofre, com declaração d{•S titulos. 
porque cntrão, c do fim a que são destinadas. De
baixo da rubrica - Despeza- em correspondencia aos 
mesmos titulos da Receita, se lançarão as som mas to
tacs das c.lcspezas que com cada lmm daqudlcs títulos 
se houverem feito. Cada huma dessas sommas totaes. 
de dcspcza ser:í. demonstrada por h uma folha Yo!anle, á 
qual se refc~rirá, assig·nada pelo Agente, P que dt·verft de
clarar espL"Cificadamente as despczas f~itas, os ohjectos, 
suas qualidades, quantidadt>s, preço parcial e total, e 
cobrirá esta folha os documentos que próvem as di-

d • - .. d l tas Pspt•zas, os· quaes serao eXI{jl os tas pessoas que 
fizerem o fornecimento; exceptuando-se desta rt'{jTa as 
despezas miudas, ou que por sua natureza Jlào s<·ja 
possivel aprescutar documento dellas, o que S('r;Í jul
gado pelo Conselho, ou pelo Commandantc (~(·ral. 

Art. 105. Haverá hum Cofre em que se guardarú 
todo o dinheiro do Corpo, com tres chaves, das quaes 
serão clavirularios, o Com mandante Geral, o l\1ajor, e o 
Vogal Thesoureiro. Se por suhstitui<:flo de empn'go 
acontecer que hum mesmo individuo Tenha a ficar com 
duas chaYes, passará huina dellas a qualquer dos Com
mandantes dí~ Companhias, por deliberação do Conselho. 
O Cofre somente será aberto em acto de Conselho. 

Art. 106. O Conselho se reunirá pelo menos duas 
vezes em cada mez, para fazer-se carga ao Thesoureiro 
dos dinheiros recebido);; para se tomarem as contas 
do mez antecedente; c parçarem-s~ as despe;ms nelle 
feitas. Alôm disso se reunir;) todas as vezes CJUe o Com
mandante Geral julgar necessario, ou houver requisi
ção de hum dos Vogaes. 

Art. 107. As contas serão tomadas f•m Sessão, por 
lmm termo, á vista do Livro da Conta Corrente da lle
ceita c Despeza, c.la demonstração desta, dos documen
tos que a provão, e do sahlo existente em Cofre; dan
do-se desearr,a ao Thesoureiro por cada hum dos titulos 
de Receita e Despeza. 

Art. 108. J\enhuma despeza será levada em conta 
senão <tuando for feita em Yirtude de deliberado do 
Conselho, ou autori~a~·;lo do Commandante Gcraf. Far-



:st~-ha hum pedido, ou nota do que for j)reciso com
prar, dcclarando-.sc a qualidade, quanti ade, c fim 
para que se prcctsa o ohjccto ; c o pedido serú ru
bricado pelo Commandantc Geral, para (JUC se cfle
ctue a compra. 

ArL 109. Pet'lencc ao Conselho a applieac~io, ad
ministração, fiscalisação c economia das quantias des
tinadas para sustento, ferragem, c curativo (los carallos; 
para as dcspezas do Hospital, c suas dietas ; para o 
ltancho geral; assim como da quantia de quan•nta mil 
réis, destinada no Artigo 12 para fardamento das Pra
ças quando se cn:r<~j<.i:o. 

Art. 110. U Commandante Gci~<.ll podet·;\ ordenar 
-qualquer despcza em reconhecido beneficio das Pra~~as 
do Corpo, quando assim seja preciso, antes da. reunião 
do Conselho. · 

Art. 111. Aos Vor,aes cumpre propor, para ser 
tomada na devida considem~~<.io, qualq ucr nwdida de 
melhor economia c proveito para a Caixa <!'adminis
tração, assim como {'lll beneficio das Pra~·as do Corpo. 

Art. 112. Ao Ag·ente compet(• fill.('l' todas as cóm
pras que pelo Conselho forem julg·adas ncce:-;sarias, e 
apresentará, sendo possivel, antes de as ultimar, as 
amostras, e preços ao Conselho, para serem exami
nadas e approvadas. 

Art. 113. O recebimento dos dinheiros para o 
Corpo será feito pelo Quartel l\Iestre, ou por qual
quer Oflicial que vá ao ThE':Smu·o, com autorisação 
por escripto do Commandantc Geral. 

Art. 114. Recebido do 'I'hesouro o dinheiro per
tencente ao Corpo, o Quartel :Mestre entregará im
mediatamenle a cada Commandante de Companhia a 
(JUantia que a ella pertencer, s<>r,nndo a sua rt•la~~ão 
de vencimentos, a fim (le ({Ue sejão promptamenle pa
gas as Pra~~as, deduzindo-se o que estas dPv:io dar para 
o Rancho, Hospital, e di\yidas para com o Corpo, &.c.; 
assim como o dinheiro destinado para sustento dos ea
vallos, que tudo será na primeira reunião do Con
selho Administrativo recolhido ao Cofre, e lan~~ado em 
receita ao Thesoureiro, em vista das guias dos mes-
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)nos €ommandanh:!s de Companhias para cada huma 
cspccic de addição da receita. 

Art. 115. Semclhanlc•mcn te f:tr:1 o QuarLPl IVIc•s
trc entrc·{p, com as respectivas t;ttias, de todo o dinheiro 
que tenha recebido para as diversas despt>zas do Corpo. 
ou que por flualq uer titulo deva entrar ('lll rccPita, e 
tudo scr:'t l'aiT('{pdo ao Thesotu·Piro. 

Art. 11 G. Todas as g·uias dos Commandanles de 
Companhias para entrada de dinheiros em o Cofre, dt~V(~Ill 
1kmonstrar a quantia com que cada Pra~~a in•li,·idu
almcntc concorre, e ser:"io authenticadas 1·om a ru hrica 
do _l\Iajor, como Fiscal do Corpo, e conl'1~ridas com 
as altcra~·õcs que nccorresscm durante o mez em cada 
Companhia. As (;Uias do Quartel :Mestre serão ig·ual
mcnte ruhric;ulas pelo ~~;~jor, c confrontadas com os 
rcgistos dos pedidos de dinheiros ao Thesouro, P com 
as ordens do Commandantc Geral, qtw prún~m a exis
tcncia de qualquer quantia {~m m:io do llli'Smo Quartel 
J\fpsf n•. 

Art. 1 t 7. A importancia das forragf'ns ser;Í en
tret;nc na Cai~a do t:orpo para com a sua totalidade 
se sustentar, ferrar, curar os eavallos, c pagar os pas
tos para onde tenhão de ser mandados quando preci
sarc~m. 

Art. 118. Das Praças que entrarem para o Hos
pital se descontarão, para a Caixa do Corpo para dietas, 
os seus vencimentos, á exc:cpcão da. <ptantia de sem 
n;is por dia, que ficará em máo do n~spectivo Com
m;uulanle d1• Companhia para prompl i lil'a~::io de f:u·da
nH'nlo <ptando a Praça tiver alta; ou para lhe ser en
tn)gue, se tendo o seu fardamento em bom estado, não 
tiv,·r tamhem dividas a pagar. No caso de fallccer no 
Hospital a Praca, a quantia de cem n:is dia rios reser
vada, serú applicada para despezas do S<'H funeral, e o 
remaneeenle <•ntrar:í. para a Caixa do Corpo, se n:io 
houver herdeiro, a quem deva ser cnlrcg·ue. 

Art. 11~). O importe dos medicanwntos, e san
fyUCsugas para o llo~pital ser:i tirado mensalmente do 
Thesouro, I"Omo se pratica aclualmcnle, assim como 
o necessario para utensis e roupa do mPsmo I fospital, 
cprando O US(I le11ba ('~lrar;ado o f!tl(' I'SlÍn•f t'lll S('f-
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vi~~o ~ Jcycn<lo isto ser <'X posto pelo Commandante Gí~ral 
ao .Ministro c Secretario d'Estado dos Nq~ocios da Jus
tiea. 'fodas as despezas de dietas e mais misteres ~erào 
feitas á custa <lo que se descontar ús Pr:was enfermas, 
11a fórma do At·tig·o antecedente; e quando isso n;lo 
dH'GtJP, S(·rão snppriJas pela Caixa <-l't·ronomias. 

Art. 120. Ho n•ncinwnlo de cada Praea arran
chada se dcsconlar:í, para entrar para a Caixa do Corpo, 
a <luantia inJisp('nsavel para seu alimento, e quP lhe 
pPrlcneer pro ral<t, ser,undo tt despeza total eom o Han
dw geral. 

Art. I 21. O Com mandante Geral podcr:í <'OJICC

tler até quatro lictmças em cada Companhia, 'ltw n:i.o 
exePdPrào. de vinte dias, :\s Pracas de pret, sem pnjuizo 
<lo scrvi~·o. 1\las nenhum individuo que lin·r Li<lo li
cen~~a poderá SPr novamente licenciado, sem que todos 
os outros llit Companhia, habilitados por sua ho:t con
ducla para go1.arem deste fayor, o tenhào sido. O ven
(~Ímcnlo das Praças que obtiverem tacs licenças entrará 
para a Caixa por inteiro, ou em parte, conforme for 
a licença, e ~er:i igualmente applil·ado ús dcspezas par
ticulares e extraordinarias do Corpo. Tcr:l o mesmo des
tino a metade tlo soldo dos presos Praças de pret. 

Art. 122. O producto da YPnda~ Pm hasta pulllica, · 
,los caYallos,. que ti,·e!·p.m baixa do Coq~o por. inca
pazes, entrara para a C:uxa para ser apphcado a com
pra de outros, ou para as despezas cxtraordinarias c 
particulares do Corpo. · 

Art. 123. Em mão do Quartel Mestre, do Agente, 
ou da OHicial encarregado do !lancho , haverá huma 
(Iuantia calculada pelo Conselho para satisfazer ás dcs

·pez.as rniudas, e cventuaes: e essa quantia ficará re
presentada no Cofre como dinheiro existente, até a apre
sentação de contas, por hum recibo daquelle que il 

. receber. Todos os pagamentos de quantias maiores de 
cincoenta mil réis serão feitos em Conselho' pelo Vogal 
Thcsoureiro. 

Art. 124. Com a conta mensal do Rancho aprc
sPnlarit o Oflicial encarregado delle hum mappa demons
tratinl da distrihui~·.ão por Companhias dos r,Pneros que 
c:·ulrarem uas rat:ücs, de modo que se possa t;teilmcutc 
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c,onheecr se o numero de rad)es eonsumldas eorres
ponde á r1uantidade total de ~ada {~enero. São excc
plu:'ldas desta dcsmonstra~~ão os temperos c a(lul)l)s em
pn'gados na massa geral do Hancho. 

Art. 125. Cada Commamlanle de Companhia dar:í, 
llO principio do mez, hunm nota que mostre quantas 
Praças diariamente arranchár:lo em sua Companhia, c 
euja somma total deverá combinar com os rcs\,celivos 
vales diarios, c com a do lVIappa {~eral dado pe o Otli
cial Rancheiro. 

Art. 126. O que fica (lisposto nos dois Artir;os an
teeedenlcs a respeito do Hancho, se praticará com o 
sustento dos cavallos, de maneira r1ue a distrihui~·ão 
das ra~:ões de forragem combine com o numero de ca
vallos e{feclivos. O mesmo se far:í conferindo-se o 1\'Iappa 
geral das dietas , e extras consumidas no llospi ral, com 
o numero de doentes, confrontadas as l'l'SfH'dÍvas pape
letas de enfermaria. 

Art. 127. Orgauisadas as folhas volantPs demons
trati,-as da despPza, com todos os documentos relativos, 
na forma do, Art. 104, e presentes as r;uins das en
tradas dos dinheiros, e ordens do Comm<Hulante Geral 
para a compra dos ohjcclos, ou para qnalqnPr despPza; 
assim eomo os docueumeutos ((Ue demonsln·m o ('Oll

sumo dos generos e ohjectos comprados, sPr:'t Lwlo exa
minado escrupulosamente por huma Commissão de tres 
MemlH·os do Couselho, nomeada pelo Presidente, a fim 
de dar Ha Sess;'io da tomada das contas o seu parecer 
sobre a certeza de todos os documentos, sua moralidade, 
c mais eircunstancias que possão guiar o ConsPlho na 
approvação das contas. Os l\tlembros do Conselho podem 
examinar de per si todas, as contas, as quaes depois de 
conft>ridas c approvadas, serão immedialamentc lança
das no Livro, e exarado o respectiYo termo; podendo 
ser inutilisadas as ordens do Commamlantc Geral para 
a compra dos {~eneros; sendo pordrn archiyados todos 
os mais documentos. 

Art. 128. O saldo cm favor (la Caixa d' admi
nistra~·ão, dq>ois de feitas as despczas (_r economias, 
e arranjos particulares do Corpo , ser:\ priyativamentc 
em pr<'gado, em cada anuo, em pe~·as de f~tnlamento, !JliC 



( 3i5 ) 

scri'ío distrilmidas gratuitamente :ls Praças mais antiaas, 
c ús que por sua assiduidade de servi~·o, c'oulras_çir
cunslancias se fizerem merecedoras. 

Art. 12n. O Commandanle Geral estahcleecr:í os 
modelos de todos os Mappas, e mais papeis relativos 
ao Conselho d' Administração. 

Art. 130. O Conselho determinar;\ a qualidade c 
quantidade dos r,eneros de <{Ue deva ser composta cada 
raç:io das Praças arranchadas. · 

Art. 131. O QuartellVIeslre ser:l Rancheiro, po
demlo todavia o Commandante Geral encarrer,ar a outro 
OHicial do Uancho, ou nomear mais Jlancheiros, mar
cando-lhes suas ohrir,a~~ões e fiscalisando o cumprimento 
ddlas. 

Art. 132. O Conselho potler:í. suspender o A()ente, 
lor;o <JUC desmcre~·a da sua confiança. 

Art. 133. Depois da eleição do novo Thesoureiro 
P A{jenle, se tomarão, e fecharão todas as contas, c 
se f:mi entrega, por termo, ao Thesoureiro eleito das 
quantias existentes em Caixa. , · 

Art. 134. Tendo de sahir do Corpo al()uin Des
tacamento, o Commandante Geral lhe dará as instruc
çôes necessarias para o proYimento do Rancho, c do 
mais cptc for preciso, e encarregará ao n•spectivo Com
mandante de as por em execu~:ão, dando contas ao Con
selho Administrativo nos prazos convenientes. 

Art. 135. O Corpo l\'Iunicipal Permanente, será 
I nspeccionado em epocas que o Governo determinar, 
c então se tomarão contas sobre os ohjeetos insertos no 
presente Regulamento, bem como a respeito de todos 
os mais concernentes á disciplina, economia, e admi
nistração do Corpo. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secrelario· d' Estado dos Negocias da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. ~alacio do 
Rio de Janeiro em o primeiro de Julho de mil oito
c.enlos e quarenta e dois, vigesimo primeiro da In
dependencia e do lmperio. 

Com a Ruhric~ de Sua l\Iarrcstadc o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 
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TABELLA N. 0 2. 

A QliE SE r,EFJmE O ARTIGO 11. 0 DO REGUI,AMENTO N .
0 191 , 

l'AitA O COitPÇJ MUNICIPAL PERMANENTE DA CÔRTF., 

DA DATA DESTA. 

Commandante f;cral...................... 150~ ........... . 
1\lajor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOh ........... . 

~j,:~:~~::·~~~s·t~-~: ~ O~~~;~.' ~~;.;.~~l;: á' g~~{i~~~· ................. . 
Secretario ..... \ . ?~~.:~.e. ~~~~~ ·.:: ·.:::::::: :::::: :::::: :::::: 
Cirurgião Mór ou Medico.................. 50/1 n ,, 
Cintrgião Ajud!lnte........................ 40d n 
Sat·gento Ajudante..... . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . 870 40 
Sargento Quat·t.el Mestre .................. , . . . . . . 870 40 
CotTeeiro, Sclleiro.............................. 740 40 
Clat'irn, ou corneta mór.... . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . 740 40 
Capitão Commandante de Companhia....... 70/1 ...•.....•.• 
Tenente.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . G0/1 •••••••••••• 
Alferes. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40~ •••••..••••. 
Jlrimeiro Sargento........................ . . . . . . 800 40 
Se~~ndo Sargento......................... . . . . . . 740 40 
Furricl . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 40 
Caho de Esquadra......................... . . . .. . G70 40 
Anspeçadas ........•... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G50 40 
Soldado.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G40 40 
Ferrador................................. . . . . . . 640 40 
Clarim, Corneta, ou Tambm·............. . . . . . . G40 40 

2 
2 
2 

2 
2 
1 

A cada cn·allo da massa geral do Corpo se abonará, para forra
gem , fert·agcm, e curativo, huma quantia diaria determinada semestral
mente pela Secretaria da Justica, :í. semclhanca do que se pratica no 
Exercito. , , 

Aos bois pt·ecisos para carrocas do servico do Corpo , cujo numero 
sed determinado em \'irtude de' ordem, se' abonará a cada hum h u
ma fm·t·agem tliaria. 

l'alacio do nio de Janeiro em o Lo de Julho de 1842.- Paulíno Jose 
Soaro de Sousa. 



TABELLA N.o· :l. 

A QUE SE REFERE O AnTIGO 16 DO llEGULAMF:NTo N. 0 191 , 
l'AllA O CORI•O MUNICIPAL PEnMANENTE DA CÔRTE, 

DA DATA DESTA . 

. :a: _!!Zlf !2&!2 

' PEÇAS D ARMA!\IENTO E CORREA!\IE. 

IN.FANTRRIA. CAVALI.ARIA. 

1~------------------------~------------------·----------r----

Espingarda cornpleta......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 10 
Rclle completo ........................ ·••....... . . . . . . . . . . . . J O 

· . Clavina completa............ 10 
Pistola completa (o par)..... lO 

Pistola completa (h uma) ............................. ~ . .. .. . 10 
Hayoneta.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 () 
Espada....................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . R 

Espada...................... G 
l\lartellinho .................. Martellinho................. 10 
Saca trapo. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . Saca trapo .•...•.........• ; . . 1 O 
llandoleira . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . R 
Escovinha e Agulheta . • . . . . . . Esco-vinha c Agulheta...... . . li 
l'ateona. .. . . . . . . . . . . • . • . • • . . . ... . . . . . • . • . . • . . • . . • . . • . .. . . . . 8 
CorTêa de patrona.. . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . 8 

Çanana com corrt~a. . • . • • • . . 8 
~:trtuc!•eira de folha.......... Cartucheira de folha.... . • • • . R 
Ctnturao coJn cana na......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Car·tuchcim de pau para a C:'l-

nana. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 8 
I\ainha de h:~yoncta ................................. :. • . . . . . G 

Boldrié de E!!pada........... 8 
Fiador de Espa1ta............ 2 

Bainha de Espada.. . . . . . . . . . . . Bainha de Esp:tda.. . . . . . . . . . . G 
Guat·da fechos ..•............. Guarda fechos............... 8 
Porte para pistola .•...•........................... :. . . . . . . . . s 

Pasta com cm·n~as. . . . . . . . . . . 4 
Corneta. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Clarirn....... . . . . . . . . . . . . . . . s 

l'alacio do Rio de Janeiro em o 1. n de Julho de 1842. -Paulina 
José Soares de Sousa. 



TABELLA N.o 4. 

A QUE SE REFEr,E O ARTIGO '16. DO REGULAMENTO N. 0 191 , 
PAltA O CORPO MUNICIPAL PERMANENTE DA -CÔRTE , 

DA DATA DESTA. 

,-

l'EÇAS DE EQUIPAMENTO E ARREIOS. 

Gar"pas do capote... . . • • . . . . . • • • . . . . I 
Esporas com corrcas ...................... . 
Embornal de lona para racão de cavallo ..... . 
Apparelho de limpeza ... : .••.•............. 
Bolsa do dito ............................. . 
Porte ela vi na com fiel. .................... . 
l\lola de fen·o para o dito .......•......•... 
Cabeçada <le _freio.................... . .... 
He<leas das dttas ................••......... 
Freio (]e felTO .... , ...•.•.................. 
Ca ~eçada de bridão ..••......• : . . . . . . . ..... 
llndão .•...•...•.....••.......•....•.... · .. 
Rer.leas do dito .•....•. : .....•.............. 
Sclin1 (o casco) .•... : ••..•.•...•...•..•••.. 
Coldres (o par) ......•••.. .- •....•.......... 
Francaletes dos ditos ..••••...•.••.......... 
Capelladas .............•. : .....• · ..•......... 
Est.l'ibos de ferro .••....•.....•..•... : . .... 
Lóros .....................................• 
Peito1·al ...............••.................... 
Si lha fm·te de panno ...........•.......... 
Silha mcstt·a de sola ...................... . 
Hahicho ................................ .. 
Cabrcsl.ilho com COlTente .•............•... 
<:ahecada de prisão .•...................... 
1\lant;, de scllim .•.....•..•...•............ 
Peias de mão ou maneiras .....•........... 

t 
t 
t 
I 
1 
1 
I 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
l 
I 
l 
I 
l 

H 
4 
2 
2 
2 
H 

Hl 
H 
H 
8 
8 
8 
8 
8 
H 
H 
8 
H 
R 
8 
1 
1 
H 
1 
G 
2 
G 

Alem dos ohjectos constantes desta Tahella dest.in.ados para 
•·ada Praça , • haver:i, lambem na t·eserva geral do Cm·po pat·a o 
sct·yico das fot·cas que tiverem de mal·chat· pat·a algum ponto, 
hum. numero sullicient.e dos objcctos seguintes : foucinhas para 
futTagca•· , sogas de couro, e equipamentos, a saber : cantil com 
, on·ea , mochila de oleado com correas para fato, malote de olea
do com corrêas , mochila de viveres , marmita de Rancho com 
seus saccos para oito l'raças , marmita de folha para huma Praca, 
lllalas de sola para a cávallaria' e garupas com correas para. as 
malas. 

l'alacio do Rio de Janeiro em o I." uc Julho de 1812. - Pau
lino Jose· J'onres tle Sousa. 
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TABELLA N.e 5. ••• ·.i • A QUE SE. REFERE o -ARTIGO 16 DO ·REGCLAMENTO lS. o 191 ' PAR! o I 

CORPO MUNICIPAL PERMANENTE DA CÔRTE, DA DATA DESTA. ,. ' 

~ 
I • ;!.\..) ~ ~ ~~ ~ I.. i:: ": 

c3"-' ~ Sii c ~ 
I.. ·E: ~ -- ~ S. 

-§~ 
c ~-- ~ ~ ~~ "1:::! ... ~ c c ::: 
~ ~ 

~1::! ..:::: C"> e ~~ =~ 
a~-.: \..)_g 

UTENSlLIOS. ~·~ 
~· ... ·E~ ~ 

.§·~ _'<.l ~ -..\.) ~ .::; ... 
""'='"' l.l""' 1::!"-> :::.,';l I.. ... ""' 
~~ I:~ :::! :::: 

~ ... ~ ~ ... ?.::§ ~:.. c <:.;~ 
~~ l:.§ ~~ '::- ~ 1::!- ~~ 

~.§ 
~..,.<:::! ;...~ ~c ':::t':::t ~~ ~ 1::!:::! 

c.,'- c..- c.. '"' ~ ~l.l c.. c.. ..... 
1--

Amotolia de folha............................ 1 .........• 1 .... 
D Armarios . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4 
~ Balança.................................................. t 

::::::p::::::·~~;~·~;.~~~-~~ ;.~t: .... ~-:.::.:::::::: ::::::::: s ti 
Barril....................................... 1 1 t (<; 
Cadeit·as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ú I I 

' C~ixão para f~rdamento ............•... 
1 
•••••••••••• • ••• • • • • • • 

D1l0 pa1·a fannha ........................ , . . . . . . .. .. . .. .. . 1 
Dito pat·a Jnilbo c farcllo ............. ·'· ................. ~ ....... . 
Candieiro de cobre ................... !...... 1 1 ... . 

i 
i 

6 

Çarrinbo de n1~o ..................... j...... .. .. .. .. . .. . 2 
Carro para a p1pa ..................... 1...... .. .. . . .. .. .. 2 
Castiçaes de latão.......... . .. .. . . . . . . . ~ 
Colher g1·andc .................................•......... 8 
CraYeira de medir altura dos Solds. 1 l 
Cubos para despejos. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 1 •.•• 
Enchadas .............................•............. 

1 

...... 
2 .~ .... ~ 
l I 4 

Escuinadeira grande ................•..................... .. .......... H 
Escrevaninha de metal.... . . .. . . . 2 
Faca de cozinha....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 •.•••.•••..• 

~~~~~b~ ·p;l:; Íi~;lp·e~~· 'J~; ~~~·~ÍÍ~-· · ' ' · ·. · · · · · · ·····'I'···· · 1 
• • • • • · • • • ·'' 

G;~~(;s ;;;.;;l~id .' .' .' .' .' .':::::::::: :: :: ::: : : . :::::: ::::::C:::: .. i. :::::: .... :. 
Joeira ...................................... .'...................... 2 
Jogo de medidas de ·capacidade, de 

hum decimo ate 4. a com rasoura ...••..........•••...•.•. 
Dito de pesos, de huma oitava até 

n1 eia arroba ...........•.......•....................... 
Dito _de ditos , de duas onças até 

n1e1a arroLa •..........•.........•............•........ 
Li\Tos para roLeiros e ordens.......... 1 1 
:Machados........................ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ...• · •• 
l\larmitas de ferro para 50 l'racas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ........... . 
Marqueza para Officíal .....•. :. . . . . . . . . . 2 
1\fedidas para rações de milho •••..••............•...........•...•.. 
~~sas g:randes de esc1:e':e1'.... .... .2 I . , 

4 
4 

4 
8 

4 
6 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1842. 

'i'03TO !) .0 N.R.TE 2.a sEcç:\o' 54. a 

DECRETO N.o 192- de 10 de Julho de 1842. 

Extingue o Lugar de Juiz de Direito do Civ_cl da Comarca 
do Pombal, da Proílincia da Parahiha. 

Hei por hem, Usando da attribuição que 1\Jc con
fere o Artigo cento e dois parar,rapho doze rla Coustitui
çüo do I mperio, e em conformidade da Lei numero du
zentos e sessenta e hum de tres de Dezembro do anno 
proxitpo passado, Dar por extincto o J ... ugar de Juiz de 
Uireito do Civel da Comarca do Pombal da Província 
da J>arahiba. 

Paulino Jos~ Soares de Sousa, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretarig d'Estado dos Nego cios da Justiça , o . 
tenha assim entendido , e faça executar. Palacio do Rio 
de Jan~iro em dez de Julho de mil oitocentos e quaren~a 
c dois, vigesimo primeiro da lndepcndcncia c do lmpe1·io. 

Com a 1\.uhrica de Sua 1\Iag('stadc o Imperador. 

J>aulino }oJé SoareJ dr Sou.l"a. 
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COLLEÇ(f~O DASf~!~. D? lMPERIO _DO _BRASIL. 
~ '•t , t' ~ : r: 1 ' _,. 1 ;~· ~ 

F.; 1842: : 

TOl\'IO 5. 0 :PAUTE 2. a 

DECRETO N.o 193 ....:_de 11 de Julho de 1842; 

.Yarca a.r grtúificar:õcs que dePein Pencer o.v Amanuen.rÚ 
dos Chefes de Policia das Prodncias do Ceará , c 

Santa Catharina. 

Hei pot• bem, pat•a execução do ArtÍf~O oita,·o da Lei 
numero duzentos e sessénta e hum, de tres de Dezem
bro do anno proximo passado,· Decretar o scr,uintc. 

At·t. ·unico. Cacla ltütn dos dois Amamu*uses do Che
fe de Policia da Jlrovincia do Ceará , vcuccr.i a gratifica
cáo annual de trezentos mil réis: o do Chefe de l 1 olicia 
da de Santa Catharina vencerá igual gt·atificação, as quaes 
porêm ficão dependendo da approvação da Assemhléa Gc~ 
ral I.Jegislativa, na conformidade do citado Artigo. 

Paulino José Soares de Sousa, do :Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario {l'Estado dos Negocios da Justiça, o te
nha assim entendido, e faça éxecutar. Jlalacio do Hio de Ja~ 
neiro em onze de Julhó de mil oitoc(~ntos c qnat·enta c 
dois , vi{~esimo primeiro da I nc.lepcmlcncia e do ] mperio. 

Com a Tiuhrica de Sua IHagcstadc o Imperador. 

Paulinn Jn.rt' Snarr.r de Sou.w. 

DECRETO N.o 194-de 11 de Julho de 1812. 

Marca as gratijicaçf'íe.r que dePem t•cnccr o.r Che.fe.r de Po~ 
licia das Prwincias da Bahia , c Parahiha. 

Hei por hem , para execução do Artigo terceiro da 
t~i numero duzentos c sessenta e hum de tres de Dczcm-
1Jt'O do anuo proximo passado, Decretar o sq~uintc. 

Art. nnieo. O Ch<'fe (te llolicia da Vroviucia da Ba-



hia, vencerá a gt·atificação .~nnualÃtr;~tQc~ptos u4l r~is. 
O da da Parahiba a de quatrocentós ·_ mil réi$. ' 

Paulino J dsé Soares ·de Sousa, , dó ~Meu Conselho , JH i
nistro e Secretario <l'Estado dos N egocios da Justiça , o te
nha assim_ entendido, c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em onze de Julho de mil oitocentos quarenta c dois, 
vigesimo primeiro da ludcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua J\Iagestade o lniperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 

!· 

\. 
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COJ..~LECÇÃO~ DAS ] : IS DO IMPERIO DO BRASIL. 
...... ,.., ... 

1842. 

TOMO 5. 0
· SECÇÃO 5G.:s 

'"" 
DECRETO N.o 195-:-de 12 de Julho de 1842. 

li/arca ordenadoJ àos Juizes Municipaes e de Orph.lí.o.f da 
Província do Rio de, Janeiro; cria hum Promotor em cada 
huma das Comarcas da mesma Prm•inda, e marca-l!lcs 
ordcrtados; e declara que o juiz do Ci.,cl da Cidade de 

. . cr;m. p.os .. ·accwiz.ular·á..···~t.uncfÕes de Juiz dos Orpltão.r no 
.. "'!1 crmQ;· da mesma.. Qt. -.;., .. . 
. :r~.-~~~·~·~~····+~·,·~~·~~!~-~·~· . .;,.., . ,; ' ~ 
::>~. Hel"'por bem·,. P'ra"~execução da Lei numero duzentos 
e sessenta- e hum de tres de Dezembro do anno proximo 
passado , e em confo~oidade dos 1·espectivos Regulamen-
'tos., Decretat: o ~eguinte~~,._·~·'"' · . 

Art. 1":0 Os .JllÍcZésj:Municipaes dos Termos da Pro
víncia do Rio. de Janeito ,; accumulando as funcçõcs de 
J uizes':'dc 01:yLã~s ; ... t'W:e~rão o ordenado annual de qua-

- trocentos m1 .reis~-*~~ .,.,;~;. ·. · . 
Art. 2. o Em ca~.hUjna _das Comarcas da l'eferida 

Província haverá. hwn Rroínotm· Publico. 
Art •. 3. 0 O PromótoJi·~, Publico da Comarca da Ca

pital' vencerá Q, ordenado de hum conto de réis' os das 
outras Comarcas o de oitocentos mil réis. 

Art 4. 0 O Juiz do: Civel da Cidade de Campos ac
cumulará. as funcçõe~Ae:;JJ&iz de 01·phãos no Tenno da 
mesma Ctdade. · · 

Paulino José Soares· de Sousa , do Meu Conselho , 
.1\Jinistro c Scc1·etario &Êstado dos Negocios da Justiça 1 

o tenha assim enten9._ido., e·fa'El executar. Palacio do Itio 
de Janeiro em doze de Julbo de mil oitocentos quarenta 
e dois, vigesimo primeiro ~a,Jndependencia e do. lmperio. 

~~·w.-'·:t~~~v~~ ~(. ·~ 

Com a Rub,ric~~cl~~~f~ l)ia.gestade o Imperador. 
,, ;;'.!'.•' 

·Paulino José Soares de Sozua . 
. . ·~ ~ ·- . 
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$$;·I! "S!Lftt 

COLI,ECÇÃO DAS J .. EIS DO IMPERIO DO TIRASIL 

1812. 

TOMO 6.• PARTE 2.a sEcç\o 57 .a 

'l,"~'t,,'~:··~ 

"J.,'' •'' 

DECRETO N.o 196-dc 13 de' Julho de 1842~.: 

JJ!arca ordef!adiu. a'f~ i~izes'·Municipacs e ife o~_;ij>s da 'Pro
~incia da Bahia',·· c ao Promotor Publiio doi Térmos. da 

Capital, c de Ahra!ltu da mesma l'mPi~ICia. ·~ 
' {\,. 

Hei por bem , para execução dà Lei mitnero ~uzen
tos c sessenta e hum de tres de Dezemlno do anno ]no
ximo passado , e em ~onfor1llidade dos resp.ectivo's Re-
·gulamentos, Decretar o seguinte .. · · . ·. . . 

A"t.- .1 ... 0 -~Os Juizes!MUlÜciJq:es -~'de~rphâos- dos Ter
mos. -,dal~~ovineia da Ballia',' Véhc€,rão,3t~ >'Ordenado~ ·q~e 
vai marcado na Tabella, que com~,este. -hài~:&Ssigãadà 
por Paul i no José Soares. de Sousa ,"A~ .Me..t.~oJiselh,o·Jy.Mi
nistro .e Secretario d' Estado do~(::Nélocios" da_':Júttiça: f'
''· Art. 2. o O Promotor Publico dos Termos-· da . Capi
tal, e Abrantes da mestna Província,· vencerá Q ordenado 
de hum conto e duzentos mil réis. · 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
1\Jinisti'O c Secrcta1·io d' Estado dos Nego cios 4a .l ustiça , 
o tenha assim. entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em treze de. Julho de mil oitocentos quarenta 
e dois , vigesimo primeiro da Independcncia e do Imperio •. < 

Com a RÚbrica de Sua Magestade o Impe~"adoJ·. 

Paulino losé Soares· de _Sousa .. 

. Tabctla dos ordenad~s que_~ devem f..'t!ncér· o~. Juiús /i'dnicip'aes. 
c de Orphãos elos Termos da ProJJincia da_ Bàhja, 

· á que se refere o' 'Deúetó da data desfâ. · ' ' 

Os t:res Juizes Muntcipae~-da Capital, em quanto 
houverem Juizes de Direito do. Civel, cada 
l1u1n . . . • . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 400:_tt,()00 

. Os dois Juizes de Orphãos da Capital cada hum~. 240;n')OOO 
Juiz 1\Iunicipal c de Orphãos •lo Termo de 

Abrantcs ..... .'. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100~000 
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Dito Municipal do Ternio de Santo Atila1·o, em 
·quanto ho~verJuiz de Direito do C_ivel. •.. 

Jlito de Orphãos do Termo de Santo Amaro .. 
Dito Municipal do Termo de S. Francisco .•• 
Dito de Orphãos do Termo de S. Francisco .. 
Dito Municipal do Termo da Cachoeira ..... . 
Dito de Orphãos do Termo da Cachoeira ... . 
Dito. JUunicipal e de Orphãos do Termo da 

Feira de Santa Anna .........•........... 
D~to d~to d!to do de Maragogipc ........... . 
Dtto dtto dtto do de Nazareth .......•...... 
nito dito dito do de Jtaparica .... · ......... . 
D~to d~to d~to do de J~guaripe ...... : ·: : .. . 
Dtto dtto dtto dos de Valença e Jeqmnça .. . 
Dito dito dito dos de Cayrú, Boipcba , e San-

tarenl .••..•...... • .................... . 
Dito dito.· dito dos de Camamú , Barcellos , c 

Ma1·al1ú .......... · ..•................... 
Dito dito dito dos de Rio de Contas, Ilhéos, 

e Olivenca ............................. . 
Juiz Munic.ipal e de Orphãos do Termo de Bel-

400~000 
240~000 
300.zb000 
24o;mooo 
240~000 
24o;mooo 
400;-fDOOO 
240;JDOOO 
240~000 
400~000 
400~000 
300Jl';OOO 

4oo;mooo 

400~000 

400~000 

ntonte ...........•... ~•.......... . . . . . . . 400~000 
Dito dito dito dos de Porto Seguro, Santa Cruz 

e Trancoso .........•.. • . . . . . . . . . . . . . . . . 400~000 
Dito dito dito dos ·Termos de Caravellas , Vi-

çosa , e Porto Alegre. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 400~000 
Dito dito dito dos de Alcobaça, e Prado.... 400;tDOOO 
Dito dito dito dos de Inhambupe, e Agua Fria. 400~000 
Uito dito dito dos de Itapicuní., e Soure.... 400~000 
Dito dito dito dos Pombal, e Tocano....... 400~000 
Dito dito dito do da Abbadia . . . . . . . . . . . . . . 4oo;mooo 
Dito dito dito do de Geremoabo. . . . . • . . . . . . 400~000 
Dito dito dito do de Monte Santo.. . . . . . . . . . 400~000 
Dito dito dito do de Minas do Rio de Contas. 240~000 
Dito dito dito do de Caiteté................ 240~000 
])ito dito dito dos de Sento Sé, e Joazeiro.. 400~000 
Dito dito dito do de Pambú. . . . . . . . . . . . . . . 4oo;mooo 
Dito dito dito dos da Villa da Barra, e Chi-

que Chique. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 400~000 
Dito dito dito do de Pilão Arcado.......... 4oo:m<>oo 
Dito dito dito dos de Urubú, e 1\'Iacahubas. 4oo;,tpooo 
Dito dito dito dos d'e Carinhanha, e Monte Alto. 4oo;mooo 
Dito dito dito do de Jacobina.. . . .. . . . . . . . . 40~000 
Dito dito dito do da Villa Nova da Rainha. 4oo;mooo 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Julho de 1842. 

Paulirw José Soares de Sow·a. 
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cottECCY\0 DAS LEIS DO IMPERIO Dú BRASIL. 
I . 

1842. 

'TOMO 5.0 PARTE 2.a SF.CÇÃ.O 58.a 

C1 ia na Propincia de Sergipe Promotores Puhlicos para 
diversas Comarcas e J'ermo4; e marca ordenados 

a esses Empregados. 

Hei por bem, para execução da Lei numero duzen
tos e sessenta e hum de tres de Dezembro do anno pro
ximo passado, c em conformidade dos respcetiyos Regu-
lamentos, Decretar o seguinte. · 

Art. 1. o Haverá na Provincia de Sergipe hum: Pro
motor Publico em cada h unia das Comarcas. da Capital , 
Larangeiras , e Estancia : hum para os T~rmos de Villa 
Nova, Propriá, e Porto da F()lha; c hum· pariu o Ter-
mo da Capella. · . : ~.; .... :r-· 

Art. 2. o O Promotor Publico da Comarca-,..· da Ca
pital vencerá o ordenatlo annual de quinhentos mil réis; 
o da Comarca das La\·ângeiras o de quatrocentos mil réis; 
o da da Estancia o de trezcutos mil réis; o dos Termos 
o e Vi lia Nova , Propriá , e Jlorto da !•,olha o de qua
trocentos mil 1·éis; e o do Termo da Capclla o de tre
zentos mil réis. 

Paul in o José Soares de Sousa , do 1\Ieu Conselho , 
Ministm c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
o tenha assim entendido, c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Julho de mil oitocentos e 
quarenta c dois , vigesimo primeiro da lndependencia c 
do lniperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperad?r. 

Paulitto José Soare6 ele Sou.w. 
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cpLLEGÓ~IJ ~DAS J .. EIS 'no· IIHPÊ1uo no ·Bn!SIL.': 
' ' ' ,) •)" ~ I ' I ~ f •. ~~' , 

1842. 

TOMO 5. 0 l'ARTE 2.a SECÇÃO 59.:t 

DECRETO N.o 198- de 17 de Julho de 1842. 

J>rorogando por e.rpaço di! hum mcz a disposifão do de N. o 

, 183 de ,18 de Junho passado. 

Hei por bem prorogar por espaço de mais hum mez 
as· ·disposit;;ões do Decreto N.o 183 de dezoito de Junho 
proximo passado, qu~ suspendeo neste Município, c na 
Província do Rio de Janeiro, os paragraphos sexto , se
ti~o , oitavo , nono, , e decimo do Al'lir,o cento setenta 
c nove da Constituicâo. 

Pauliuo Jos(' S~ares de Sousa , do ]\J cu Conselho , 
1'\linistro c Secretario d'Estado dos Nego cios da Justiça , 
o tenlta assim entendido, e faça executar. Palacio do llio 
de Janeiro em dezasete de Julho de mil oitocentos c qua
renta e dois, vir,esimo primeiro da ludependencia e do 
I mpet·io. 

Com a Uuhrica. de Sua 1\Iar,cstadc o lmpé1·ador. 

Paulino José Soarc.r dt! Svtua. 

------··-----
DECitETO N.o 199- de 17 de Julho de 18-12. 

Elcc-a o Destacamento da Guarda Nacional da Prol'incia 
de Pernambuco até o numero de oitocentas Praras. 

Tendo , por D~éÍ·~tÇ) numero cento c oito de nove d(~ 
Dezembro do anno ·'proximo passado, autorisado o l1re
sidente da Província ·de 'Pernambuco para chamar ao ser
viço de Corpos dest~ados, na conformidade do Decreto 
numero duzentos e vinte e quatro de dezaseis de Outu
bro do dito anno, e respectivo Regulamento, até seis
centas Pracas da Guarda Nacional da mesm~l1roviucia: 
Hei por hc1~ que o referido Presidente possa elevar aquellc 
lkstaeanwnto até o numero de oitoc~;>utas ]1 raças. 
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l 1aulino José Soa.res de Sousa , . do l\Ieu Conselho , 
1\Iinistro e Secretario d'Estado dos N egocios da Justiça , 
o tenha assim entendido, e faça executar. l 1alacio elo Hio 
Jc J aueiro em dczasetc de Julho de mil oitocentos c qua
renta c dois, viucsimo primeiro Ja Imlcpcn<lcncia e do 
I mperio. 

Com a Rubrica de Sua IHagcstade o Imperador. 

Paulino JoJé Soares de SouJa. 
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GOLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO IJO IlHASIL. 

1842. 

TOMO 5. 0 ~Ec~·Ão 60. a 

DECRETO N.o 200- de tR de Julho de 1812. 

Designa quantos Promotores Publicn:r devem haver na l'ro
~'incia de Santa Catharina , c marca ordcnadns 

a e.~se.r Empregado.1·. 

Hei por hem, para execução da Lei JtlllllCro duzcll
tos e sessenta c hum de trcs de Dezemdro do anuo pro
ximo passado, Decretar o ser,uinte. 

Art. 1. o Haverá hum Promotor Jluhl i('o e tu catla 
huma das Comar'cas da Província de Santa Catl•;u·ina. 

Art. 2. o O J>romotor I>uhlico da Cotnarca do Sul , 
yenccni o ordenado annual, de seisceutos 111il n:is, c o ela 
do Núrte o de setecentos c vinte lllil dis. 

Paulino José Soares de Sousa, do I\Ieu Conscllto, 
:Ministro c Secretario <l'Estado dos N cgocios da Justiça , 
o tenha assim entendido, e faça executar. J>alacio do 
Rio de Janeiro em dezoito de Julho de lllil oitocentos e 
(ptarcuta c dois, vigcsimo primeiro da I mlcpcudcnl'ia c 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\'1 agcstadc o Imperado r. 

Paulino Josl! Soarc.r de Snu.w. 

DECRETO N. o 201 - d(' 18 de .T nllto tlc 1812. 

Afarca a gratificação que de~e ~·enccr o Ch~(e de Policia da 
Pro~inçia de Santa Catlwrina. 

H~i pot· bem, para execw;ão do Artigo terceim da 
Lei numcrp duzentos e ~esswuta e hnm de tres de De
zembro do anno proximo passado, Decretar o segui11tc. 

Art. uniGo. O Chefe de Policia da Jlrovincia de San
ta (~atharina, Y<'JH~erá a gratificaç;"\o auunal de quatm
ccutoso mil réis. 
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Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
:Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios ~la Jwtiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Uio de Janeiro em dezoito de Julho de mil oitocentos e 
qna rcnta e dois, vigcsimo primeiro da lndqumdencia e.: 
do lmp<'rio. 

Com a UulJrica de Sua l\Jagestade o Imperadar. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 

HECRETO N.o 202- de ÍS de julho; de 1842. 

Reunindo o 'Termo de Canm,ieiras ao de Relmonte, da Pro
l'incia da Bahia , debaixo da juri.rdicção de 

hum Juiz llfunicipal e de Orphtios. 

Hei por bem, para execução da Lei numero duzen
tos c sessenta e hum de trcs de Dezembro do anno pro
ximo passado . e em conformidade dos respectivos Uegu
lnmentos , Decretar o seguinte. 

Art. unico. Fica reunido o Termo de Canavieiras ao 
(lc Belmoute, da· Província da Bahia, debaixo da juris
dicção de hum Juiz :Municipal , que accumulará as func
çi,es de Juiz <los Orplfti.os; ficando nesta parte revogado o 
}),~ereto numero cento c scl<'nta de quinze de Maio deste 
anuo. 

Jlaulino José Soares de Sousa , do IVIeu Conselho , 
IHiuistro c Secretario d'Estado dos Nq~ocios da Justiça, 
o tenha assim. entendido, e f.'lça executar. J>alacio do 
Uio de Janeiro em dezoito de Julho de mil oitocentos e 
q1tarenta e dois , vigesimo primeiro da Independencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstatlc o hnpeFador. 

Paulino José SoflreJ de Sousa. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

184~. 

T0110 -. o 
,), l'ARTE 2.a SECÇÃO 6 J -a 

DECHETO N. 0 203- tlc 22 de Julho <le 1842. 

Alterando as disposições do paragrap!w sexlo do Ar
tigo cento e quarenta e cinco do Regulamento de 
vinte e doZLs de Junlzo de mil oitocentos e trinta 
e seis. 

Cmnindo ob,·iar o~ inconvenientes a que dão lur;ar 
as disposições do paragrapho sexto .do Artigo cento c 
quarenta e cinco do Regulamento de vinte c dous de 
Junho de mil oitocentos P. trinta e seis, na parle re
btiva ás declaracões de accrescimos c dimiuuicües aos 
l\Janifestos : Hei- por bem Ordenar, que as <Íitas de
clara~~ões, que, em virtude do referido paragrapho, 
devem ser feitas dentro de vinte c quatro horas, clepois 
da visita da Alfandcga, o sejão no acto d:t mesma vi
sita. Os ·Mestres das Embarcações de commcreio que 
vierem da Europa, e Costa Oriental d'America, c 
Occidental d'Africa, ficão sujeitos ú disposi~·:l'o deste 
Decreto, depois de findos nove mczcs, contados da sua 
uata, c dezoito mczes, as que vierem d'alêm dos Cahos 
de Boa Esperança e Jlorn. 

O Yisconde d'Ahrantes, do :Meu Conselho, S<~
nauor do Imperio , l\'Iinistro o Seeretario <!'Estado 
dos Nf'gocios da Fazenda, e Presi<knte do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, o tenha assim enten
dido , e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte e dons de Julho 
de mil oitocentos c quarenta e dous, vit;esimo pri
meiro da lndependcnsia e do lmpcrio. 

"'" 
Com a Rubrica <le S1ía. Magcstadc o lmpcrauor. 

F isconde rl' AbranftJf.. 
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DECDETO N. 0 204- de 22 de Julho de 1842. 

Extingue o lugar de Juiz de Direito do Civel da 
Cidade de S. Paulo. 

llei por hem, Usando ~a attribuiçfio que :Me con
fere o Artigo cento c dons parnr;rapho doze da Com~
tituiç:io do lmpcrio, c em ('Ollformidade da Lei numero 
duz('nlos c sessenta c hum de tres de Dczcmhro elo anuo 
proximo passado, Dar por cxtincto o lugar de Jui1. de 
Direito llo Cin~l da Cidade de S. Paulo. 

Paulino José Soares .de Sousa, do l\'Ieu Conselho, 
:Ministro e Secretario (l'Estado dos Nt=>gocios da Jnsti~:a, 
o tcuha assim entendi(lo, e faça f'Xf'cular. Palacio do 
H.io ele Janeiro em ,·inte dous de Julho de mil oiloce11tos 
e (JUarcnta e dons, vigcsimo primeiro da I ndependcneia 
c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua lVIagestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Soma. 



COLLECÇÁO DAS LEIS DO ll\IPERIO BO BRASIL. 

1842. 

T0'\10 5. 11 

DECRETO N.o 20!)-de 28 de Julho de 1812. 

;lfa,u!a 1ZOT11Nlr lwma Cun1111Í.\.Hio, tendo por .fim 
organizar u nuYtl Tarifa para as ./1 Uamlega.~ 

do lmpen·o. 

Convindo orr,anizar a no\·a Tari(;t para as Alfan
dcgas, que deve ser apresentada ;Í. AssemLl(;a ( ;l·ral 
Lcuislativa para sua definitiva approvaçilo, como d('
lermina o ~ 1. o do Art. 1 O da Lei N. o 2·1:\ de :w 
de Nov('mhro do anno passado: Hei por hem Dcerclar 
o sqruinle. 

Art. 1. 0 O Presid<'ntc do Trihunal do 1'hesour" 
Publico Nacional nomear:í. huma Commissão especial , 
composta de Cidadãos idoncos , c diviílida em tantas 
Sf'c~·ões quantas forem necessarias para se le,·:u a cfl'eito 
a referida orr;anisação da nova Tarifa. 

Art. 2. 0 Os .1\fembros da Commiss:'lo, que por 
motivos justos derem parte de impedidos, serão suh
stituidos por outros Cidadãos. 

Art. :1. o Esta Commiss:'lo serú presidida por quem 
Eu For Servido Nomear, e trahalharú reunida, ou st-
par<Hlamente, nos dias e lugares que lhe forem mar
cados. 

Art. 4. 0 Nos seus trabalhos, a Commissão e res
pectivas Secções, seguirão as Instruc~'Ões que lhes forf'm 
dadas pelo Tribunal do Thesouro Publico Nacional. 

Art. 5. 0 Assim a Com missão, como qualquer de 
suas Secçôes, podcrit solicitar, pelo l\linistPrio da Fa
zenda, as informações e exames de que carecer, e 
indicar as medidas cuja adop~·ão jut~~m' conYPnicnlt' 
para maior rcr;nlaridadc e ·perfl·i .. :lo do lrahtlho q111· 
~(' lhe im·uml•e. 
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Art. 6. 0 As Secções cxpor:io as razões que tive
rem em ahono da, maior ou menor somma de direitos 
a quP sujeitarem os generos e mercadorias _importadas , 
e ir;ua l exposição se f ar:\ com brevidade. e clareza , no 
Helatorio final da Commiss:io, (}Ue suhirá ao exame do 
:Meu Conselho {l'Estado. 

O Visconde d'Abrantcs, do :Meu Conselho, Se
nador do Imperio , l\'linistro e Secretario d'Estado 
dos Ncgocios da Fazenda, c Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional , o tenha assim enten
dido , e faca executar com os despachos nccessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c oito de Julho 
,Je mil oitoeet1tos c qttafPllla e dotts, ,·ir,esimo pri
meiro da I ndepcmlencia e do I mpPrio. 

Com a Ruhrica de Sua l\'lagcstadc o 1 mpcrador. 

riscondc d'Abranll:s 
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COLLECCÃO DAS LEIS DO 11\IPERIO DO BRASIL. 
~ ' 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTB 2. 3 SECÇÃO 63. 3 

DECHETO N. 0 206- do 1.0 de Agosto de 1842. 

Autorisa o Presidente da Província de S. Paulo para 
elevar ao de quinhentas e vinte ·duas o numero de 
Praças da Guarda LYacional da mesma Província, 
chamadas ao serviço de Corpos destacadus pelo De
creto N. 0 146 de 18 de .JllarÇo do corrente anno. 

Hei por bem Decretar ó seguinte. 
Artigo unico. O Prc.;.;idente da Província de São 

Paulo fica autorisado para elevar ao de quinhentas c 
·vinte e duas o numero de Praeas da Guarda Nacional 
ela mesma Província, chamada~ ao serviço de Corpos 
destacados pelo Decreto numero cento e quarenta e 
seis de dezoito de Março do corrente annCil, organi
sanrlo-as em hum Batalhão de Caçadores regular. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
1\'linistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, 
o lenha assim entendido , e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em o primeiro de Arrosto de mil oito
centos e r1uarenta e dous, Yigesimo primeiro da Inde
pendeneia e do Impcrio. 

Com a H uh rica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Paulino Jose Suares de Sousa. 
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DECRETO N. 0 . 207- do L 0 deAgosto de 1842. 

Declara quaes o; Teri;;hs;, d~ 'Provincia do P~rá, que. 
· devem ser reunidos a outros debaixo da jurisdicção 

:·de hum Juiz Municipal e de Urplzãos, e quaes não; 
cria Promotores em algumas de suas Comarcas, e 
marca ordenados a esses Empregadas; bem como 
ao Clzefe de ,Policia da mesina Pro,vincia , e a cada 
hum dos A manuenses da sua Secretaria a gratifi;.. 
cação que de11em perceber. 

Hei por bem,, para execução d.a Lei numero du
zentos e sessenta c h.um de trcs de Dezembro do anno 
proximo passado, e em conformidade dos respectivos Re
gulamentos, Decretar O; seguinte. 

Art. 1. o Ficào reunidos debaixo da jurisdicção da 
hnm Juiz lVlunicipal, q!!_e accumulará a~ fun~ç.ões de 
Juiz dos Orphãos, na Pfõvincia do Parit, o Tt:'rmo de 
1Vlacap:í. com os de Chaves ·e Mazagào; o da Vi{jÍa com 
o de Cintra ;. o 'da Villa de Carolina com o de Mon
sarás; e igualmente os da Comarca do Alto Amazonas. 

Art. 2. o . Os Termos reunidos da Capital, de Mua
n:í., e Ourcm , terão hum Juiz ·Municipal, e outro de 
Orphãos. · 

Art. 3. 0 O Termo de Tury-assú terá hum Juiz 
:Municipal, que accumulará as 'funcções de Juiz dos 
Orphãos. 

Art. 4.° Cada hum desses Juizes vencerá o or-
denado de quatrocentos mil réis annuaes. . 

Art. ô.° Cada huma das Comarcas da Capital da 
dita Provincia, de 1\lacap:\, e Santarcm 1 ter~\ hum 
Promotor Publico. O da Capital vcncer~i o ordenado an
nual de oitocentos mil rc..~is. Os das outras duas o de 
seiscentos mil réi$ cada hum. · ... 

Art. 6. 0 O Chefe de Policia da sobredita Provin
cia vencerá a g'ratificação annual de oitocentos mi). réis. 
Cada hum dos Ama~uenses de sua Secretaria a de qui
nhentos mil réis; depepdendo .porêm, .. a destes Amà
nucnscs da approvação d'Assembléa Geral Legislativa, 
na conformidade do Art. 8. 0 da referida Lei. . 

;Pau\Íno José Soares de Sousa, do l\leu Canse-

.. 
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lho, Ministro e ~t'cretario <l'Estado ,dos Negocias da 
Ju~ti~ ,k~o. ~enha assi~e:t~~~4() '::~J:'aç~ executar. Pa
,lacto do }\10 .de Ja.n~Jl"q.~$m~t.,f:),, .. ptimetro de Agosto de · 
mil oitoeentos e qua~nm:~.t,dou~, vigesimo primeiro da 
Independencia e ôo:l;mJ>.~?o·. '. :J 

Co.m a Rubrica: de Su~Mag~stad~ -~ Impe~ador. ,~ 
Paulino José Soares de Sousa . 

.. !) . ··-
DECRETO N,.ó 2ÔS _.d~ 1.0 de Agosto de 1842. 

/r/arca os. vencimentos· dos' Carcereiros das. Càdéas 
da Provillcia .. ,dtt .. $.QIJ~·.catlunina.: 

·• p'~,-~~:;~p~~::.~:.:·'t~~.' .... ': ... ~ ... :. . . 
Hei·'pôr beni ,· para execução do Artigo oitavo da 

Lei numero duzentos e sessenta e hum de tres de De
zembro do anno proximo passado, 1\'Iarcar aos Carce
reiros das Cadêas da Provincia de Santa Catharina, os 
ycncimentos constantes da Tabella, que com este baixa, 
assignada por Paulino José Soares de Sousa, do Meu 
Consel~o, Ministro e Secret,ario d'Estad? dos Negocios 
dit J us~1ça , dependendo . porem tae~ ver: ... tmentos ·da ap
provaçao da Assembléa Geral Legtslativa, na confor
midade do citado Artigo. 

O. mesmo Ministro e St>cretario d'Estado- dos Ne
gocios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça .exe
t~utar. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro. de 
Agosto de mil oitocentos e quarenta e dous , vigesimo 
primeiro da lndependencia e do · lmperio. . 

Com a Rubrica de Sua Magestade. o Imperador. 

·Paulino Jo1'é Soares de Sousa. 
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Tabella dos vencime~tos dos . Carcereiros das- Cadêas 
: ·. ·· .. da· Pl'ovincia dt~ ,_Santa··- Catf1arina, -a que. 3é ·_· · . 

tA._···· · refere o··Decteto·:aa:âata desta.' · .,_·~ 
t·.·~· · ·~···~.r.··l:·-~:r;, ;·.·~ · _,. ~--\. ·.· ·· -.·r; 

Car~er~iro da Cadêa da Capital da'Provincia~ ·240:/bOóO 
Idem da.da Villà da Laguna. o •••• o •••• o ••• 150~000 · 

,, ,, • de· São Francisco . o • o o •• o ••. t5o;mooo 
>> ,, _ de Lages .•••... o •• o •• o • • 150~000 

· n · ,, · de S. José, em quantp n'ella 
não houver Cadêa regular. : • ~- o ••• o : • •••• · · ·60~000 . 

'» )) . ·_ de S. Miguel. ~ "'· ..••.• , • • • )S9i/POOO 
» » .. ··r' ae Portó Bello':' ;1 • •••• ·-. • • • , ·'6of)~o 
~ .. Palacio':-ida: Rio' de Janeiro e~· ·o t.'o de .. Agosto ~-de 

18(2 .. . ' 
Paulino José Soares_ de Sousa . 

... 

·1'-.: 

·~~~-~-'~:"'~~~:., ···~?~~'-·· 

·~~~~s;:;·~~~~?~:r:~r:; 
é~ 
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COLLEGCÃO DAS LEIS' DO 11\lPERIO DO BRASIL 

- ~ ~! 

·l .~; ;. '~fs42. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a 

DECRETO N. o 209- rlc 2 de Ag·osto de 1 H42. 

Conc@de o Tratamento de Senhoria ao.5 Commandantcs 
das Armas das Províncias, se por outro titulo 

o mio ti-verem maior. 

Tomando em consideração a rcprcscn ta~·ão que 
devem ter os Commandantes~ das Armas das Provineias 
deste Imperio·(Hei 'por" bem, que tanto os qne aelual
mente o'ccupão os ditos Commandos 7 como os que daqui 
em diante os ocenparem, tenhào o Tratamento de SP
ulwria, se> por outro titulo o não tiverem maior. 

Candido José de Arau.io Vianna, do l\1cu Conse
lho, lVIini:'tro eSccrctatiod'Estado dosNcr,ocios dolmpc
l'ia. o tenha assim entendido, e faea executar com os Jes
pachos necessarios. Palacio do TI i o de Janeiro em dous 
de Agosto de mil oitocentos c quarenta c dons, YiGc
simo primeiro da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Ma~estade o Imperador. 
·f' 

Candido Jose de Araujo Fianna .. 
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TOMO 5. 0 PARTE 2. 3 

. DECRETO N. 0 210- de :~.de Agosto de ·1842. 

Approva o Regimento intét•no da Contadoria Geral 
da Guerra. j: 

Hei por bem Approvar o Regimento. inferno da 
·.Contadoria ( ~eral da Guerra , que com este haixa, as
si{)nado por .To~(; Clemente Pereira,. do 1\lcu Conselho, 

-Ministro e Secretario d 'Estado dos N q~ocios da Guerra, 
;.que o fará.,executar ... ç.ow os despachos necessarios. Pa
~ lacio do Rio de Janeiro ;em tres de Ag.oslo de mil oito
centos e quarenta e dous, vigesimo primeiro da Indc-

.~ pcndencia e do lmperio. . · · 

, Com ~. Rubri~ ·~. Sua'''agestadO o imj)erádOr. 

Jose Clemente Pereira. 

nEGIJ\IENTO INTERNO DA CONTADORIA GERAL DA (~UEHRA. 

CAPlTULO I. 

Class~ficação dos tntballws. 

Art. 1. 0 A primeira e segunda Secções da Con
tadoria Geral da Guerra trabalharão sob as immediatas 
vistas do Contador; e pertencerá, alêm dos trabalhos 
designados no Regulamento de 22 de Dezcmhro de 1841, 
:\ primeira todo o expediente, e escripluração da R ceei ta 
e Dcspcza, c á segunda o exame das contas, c a clas
sifieaeão d:~ despeza. 



CAPITULO li. 

·, 

.·,·Da ·Escripturação. 

Art. 2. o Hav~rá na Contadoria os seguintes Livros: 
1 . o Diario c f_..i vro Mestre , nos quaes se lançará 4 a 

Rec~ita e Depez~ geràl da Repartição da Guerra .• 
2. 0 LivroAuxiliardoCredito do lVlinisterio da Guerra. 
3. 0 Dito de Contas correntes com os diversos Mi

nisterios , Repartições , Estações , e pessoas partícula- · 
res, que com o Ministerio da Guerra tenhào contas. 

4. 0 .Dito de llegistos dos. Avisos, e Üi·dens expe-
didas para pagamento de despezas do l\Iinisterio · da 
Guerra.· 

5. a Dito de 'Registo de informações e rcprest-n-
tacões. ~· . :.;w ... 

·6. 0 •Dito do Assent.a.Jnêiito geral dos Empregados do 
Ministerio da Guerra. 

7. o Dito do Ponto dos Empregados da Contadoria. 
8. o Os mais Livros ou Protocolos para a entrada e 

sahida de papeis e req~rimentos, extraclo das ordens 
do 1\tlinisterio da Guer·~- e dos ·AYisos (los outros J\li
nisterios. 

CA.PIT\JLO 111. 

':,i;: 

Do meth.odo 'da Esct·ipturação. 

Arl. 3." Do 1. 0 d.eJulho de 1R42 em diante a 
escripturação será feita pelo systema mercantil de par
tidas· dobradas em hum jogo de Livros- Diario, e 
Mestre. - No 1 . o se lançarão as transacções, como h c 
de estylo, por ordem chronologica; e no 2. 0 por contas 
abertas de debito, e credito. 

Art. 4. 0 Distribuída a quantia fixada pela Lei 
do Orçamento, ou por .qualquer Credito extraordina
rio, será debitado o The8ouro Publico pela quota, que 
houver de entregar á Pagadoria das Tropas da Côrte; 
e serão debitadas as Thesourarias das Províncias pelas 
quantias (}Ue pelo Thesouro Publieo forem antorisadas 
para despendercm por conta do J\'linisterio da Guerra. 

Art. 5. ~ O Thcsouro Publico scr;'t crrclilado pela:-t 
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quantias que cffectivamentc ent•·egar, e as Províncias 
pelo que effectivainenJe ,de_spenderem com autorisação
do Ministerio da Guerr·a. 

Art. 6. 0 Será lambem cseripturado pela mesma 
fórma o movimento de parte do Credito de huma The
sonraria; e, vice-:-versa, quaiulo por conta do J\Iinis
terio da Guerra huma PTovincia enviar a outra algum 
supprimento · em generos, ou artigos ·bellicos; creditan
do-se·, e debitando-se competentemente as respectivas 
Provincias.. . · · ·. · 

Art. 7. 0 . As Estacões de Guerra sertó dehitadàs 
pelo que receberem; e creditadas pelas· despezas. que 
mostrarem haver feito. · · 

Ar L. 8. 0 Para se effectuarem todas estas transac
ções, e a fim de ter-se conhecimento exacto das des
pezas do l\'Iinistcrio da Guerra, do que o 'fhesouro e 
as ·Thesourarias houverem entregue para serviço da 
mesma Repartição; e finalmente, do que existir de saldo 
á cargo de cada hum dos Encarregados da_ Receita e 
I>espeza do mesmo 1\-Iinisterio, deverão as :r~sourarias 
das Províncias enviar.{;. directam.ente it Secretaria d'Es
tado dos N egocios da Guerra; pó'r intermedio . do~ Pre- -
sidcntes das Provincia.s, a conta mensal do que hotí
vercm despendido po~onla do mesmo l\linislerio. 

Art. ~. 0 O lan~:amento de despczas effectuada~ 
pelo Thesouro lerá lugar á \ista das relações que do 
m('smo se receberem. 

Arl. 10. Para se conhecer a despeza feita no Mu
mctpto da Côrte, e nas Provincias com cada humn das 
rnhrieas da Lei do Oreamento, haverú hum Livro Au
xiliar, no qual se abri.rão as contas n'ecessarias; e nellas 
será lan~·ado o que mensalmente se des.pcnder por conta 
de cada rubrica. Este Livro lerá princtpio annualmente 
IJO J • 0 d~ Julho de cada anno .. financeiro; C será en
cerrado em 3 J de Dezembro do seguinte. 

CAl'ITULO IV. 

Do e.1.:ame das contas. 

Arl. 11. O exame das contas S<' fará mora\ e an
thmclieamente, <JH'rir,uaudo-se: 
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1. 0 Se considerada arithmeticamenlc a conta est(t 
certa, ou <~~rada, tanto no calculo do que se recebeo, 
como do que se despendt'o. 

2. 0 Se as despczas s:lo antorisadas por Lei, e ordens 
das AutoridaJes competPutes. 

3. o Se forào feitas em seu dcYido tempo, ou SI' 

nisso ltouye alguma omissão, ou prevariêa~·;\o. 
4. o Se crão ou não ncecssarias, c realmente se fi

zcrão. 
Art. 12. As observacões rclatiYas a erros arithme

ticos serão feitas em papel separado da!pwll!~ que deve 
conter todas as mais ohsenacõcs. 

Art. 1 :L Os Ollieiaes ei;caJTPgados de tomar con
tas são autorisados para onYircm o responsan·l por ellas; 
devendo n·quisilar, por iBrermedio do Contador, os 
documentos que julgarem ncce:,sarios. 

Art. 14. Todos os documentos apresentados para 
a tomada c exame de alguma t·oula, s<T;\o :;olpeados 
pelo Ollicial quf~ a l'Xaminar, ao passo <(lll' os for yendo, 
se os julgar ll'gaes. 

Art. 15. Feito o exame da couta, ct~jo rdatorio 
devcrú ser assignado pelo Ollicial que a cxammar, o 
Chefe Je Se<;~~:l.o , depois de a ren•r , a entrer;arú ao 
Contador, para ~sle, emn lmma informac:lo circun~
tanciada, a t'liYiar ao l\1inistro e Set'rclario ,rEstado 
<los N 1•gocios da ( ~uerra. 

Art. 1 G. Nenhmh pagame11lo de ordenado, ou 
gratificílefío scr:í ahonado a EmprPg:ulos CiYis, ou 1\'Ii
litarcs do l\IinisltTio da Guerra, S('lll ê1sse11!anwnto na 
Contadoria ( ~eral : c ao rd'crido assl~nlall11'111o }ll'f'CI'

der:'t o coHhccinwuto do par,anwnto dos n'spel'l i\·os di
r~~ilos á Fazenda N acionai, na fúrma da I .t·~~i:·da~·;\'o em 
nr,or. 

CAPITliLO \. 

tDo Contador, Chefes de Secções, e Porleúo. 

Art. 17. O Contador ter:í a seu carrro: 
1. 0 A Jiyisfío dos trabalhos pelos Chefes de Secç,-,f's, 
2. 0 A orG·anisa~·ão, e a distrihuicào do Orçameulo, 

P Creditos. 
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3. o Informar ~obtê todos os retjuerimentos; eco~ tas, 
precedendo os competentes exame~, como fica deter
minado. 

4. 0 Requisitar quacsqtwr esclarecimentos dirccta
lllcnte ás respectivas Aulori<ladcs, ou Empregados, á 
excepção dos Ministros d'Estmlo, Tribunaes, e Presi
dentes das Provincias, a quem os mesmos serão pedidos 
por Avisos assignados pelo .Ministro da Guerra. 

5. o Remetter ao Ministro no principio de cada mez 
huma relação das faltas dos Empregados no mez an
tecedente. 

6. o Lançar os despachos interlocutot·ios em todos os 
requerimentos, tendentes ao expediente ordinario. 

Art. 18. Incumbe aos Chefes de Seccões: 
1. n Dirigir e fiscalisar o trabalho privati~o de suas 

Seccões. 
2·. 0 Satisfazer ás informações· exigidas pelo Contador. 
3. 0 ProJ>or as medidas que julgarem dever adaptar-se 

para o regular andamento, e exacto cumprimento dos 
trabalhos. , 

Art. 19. O Porteiro terá a seu cargo a gu~r'da, 
e arrumação do Archivo; fornecer á Contadoria os ob
jectos precisos para o ~pecliente, precedendo os con
venientes pedidos dos Chefes de Secções; satisfazer as 
exi{~encias , que pelos mesmos lhe fon~m feitas, e or
denadas pelo Contador. Os seus Ajudantes são obri
gados a cumprir as ordens, que lhes dirigir sobre 
objectos do seu Oflicio. 

CAPITljJ.O Yr. 

Disposições di-versas. 

Art. 20. No impedimento do Contador fará as 
suas vezes .o Oflicial Chefe da 1. a Seccão. 

Art. 21. Occorrendo trabalhos urg~ntes se coadju
varão mutuamente os Ofliciaes da l.a e 2.a Secções, 
precedendo determinação do Contador , de màneira que 
se conserve sempre h uma distribuição regular dos mes
mos trabalhos. 

Art. 22. O <'xpedicnte diariu da ContaJoria eo-



mcçar:i iinpreterivelménte ás nove horas da mallhã' e 
findará -~s:,_duas ho~· ~~ _tard~, não havendo nrgocios 
urrr~iltdS '•'quEf 'obrlhfi~m ~ a·~rorogação 'da hora. -

,·!-'· 't ' f"'{' ,. 'l~H;f · ~· -

REGDIF.~no ~P.\RA 3.a SECÇ10. 

CAPITULO I. 

Da escripluração c contabilidade. 

Art.. 1. o A escripturação da Receita c Despcza do 
Arsenal de Guerra será feita na 3.a Se~do da Conta
(lOI·ia Geral, segundo o methodo de partidas JobraJa.s , 
c por cxercicios. · ' 

Art. 2. 0 Para a referida escriptura~:ào ha\·erá hum 
jogo de Livros : o l\tleJtldrial, o Diario, c o l\Iestrc , que 
deve durar somente por'tempo de hum Excrcicio : findo 
o qual serão fech<Hlas todas ;~s cor: tas ~ e pa:-;sa r <i o os 
seus saldos para o novo jogo, ex<.'cptuamlo-se pon~m 
o saldo que existir em poder do Pagador do ~r~eual, 
que deve passai' para o Cofre das despezas r,cracs da 
llepartição da Guerra , por onde se devem receber , c 
pagar todas as dividas activas, e passivas de exerci
cios findos. 

Art. 3. 0 Os Livros da Receita c Despezas do Pa
gador, e de Contas correntes dos Credores do Arsenal , 
e todos os mais Livros Auxiliares deverão lambem ser 
f~scripturados por exercicios. 

CAPITULO li. 

Aurihuit;ões, e obrigações do C/z('fe da Secçiíu. 

Art. 4. 0 Na qualidade de Fiscal da Fazenda no 
Arsenal de Guerra, compete-lhe, c he da sua attri
buicão: 

l·. 0 Informar os requerimentos, que lhe forem re
mettidos pelo Contador; e dirigir o expediente que se 
achar a cargo da Secção. 

2. 0 lVIandar organisar as contas que o Arsenal ti \'C I' 

com (]Ualquer Estação, ou pessoa particular. 
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3. 0 Pass~r Gui~ não_ só para _que o Pagadpr.~d? Ar-:-
, senat po:o:.-;a re~er.;_ ;.as j,mportancj~ pwy~ni~vt~s .d,a 
venda de qualquer ohje(!to, vcrifi&~d~ pelo Ars~nal de 
Guerra , co~otambem ~ra qu~ o mesmo. faça entrega 
deltas no Cofre das despezas géraes. · · 

4. 0 H .. emctter no principio de cada mcz ao Contador 
o Balanco da Receita e Despcza do Pagador do Arse
nal vcrtenccnte ao mcz anterior. 

fJ. 0 Tambem deve remcllcr no fim de cada anno 
financeiro huma Tahella demonstrativa da di,·ida con
trahida, pagamentos por conta, e o que _ficou por 
pagar , e no fim do exercicio, relação da divida:activa 
e passiva do Arsenal de Guerra. ;; , 

6. o Fazer eonferir os resumos mensaes da despeza 
de fiencros dos Li,Tos do Almoxarifado. 

7." Exigir dos Escrivães das Classes o BalanfO da 
R ceei la e Despeza de gcneros do anuo financeiro; c hem 
assim do exercicio, para que sejão coiJferidos, e en-
viados ao Contador. · ' 

R. o :Mandar examinar, c conferir todos os docu
mentos de despeza, informando sobre as contas,.-: que 
contiverem preço reconhecidamente excessivos.: " 

9. o Deve ex ir, ir que nos despachos_ que df!r o, Di
rector do Arsenal para pa{~amento~, que não. sejào de 
sua competenria, se declare a ordem que autorisou a 
dcspc>za. -, ,, 

1 O. Fazer examinar as contas de Yiveres, c o~tros 
ohjectos, que por ordem do Governo forem fornecidos 
pc.lo Almoxarife do Arsenal. 

11. J\1andar conferir as contns de r,cnc>ros compra
(los pnra o E~talH~l('CÍn•cnlo dos 1\Ienor<'s. a fim de que 
o Dirednr as mand(• pagar ~;em ser pnr Conhccimcnlos 
em fúrma, por pertencer a cscripluraçiio de taes_ com
pras á Secretaria do Arsenal, na fór:na do Art. 7."' das 
I nstruccües de I l de Janeiro de 184:!, cladas parfi exe-
cução do Rer,ulamenlo N.o 113 de 3 do m~·smp mez, 
que dco nova orrranisa~O; (,Companhia dos Ap~cndizPs 
1\fcnores. . {e •:~· •• 
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Dis;fJlfJ~i d~~~1:JrJj~ Jtd,T,};;,=;t,:~'çã~ d~ Arsenal soln·e 
;7: · que tem ingerencia a 3. a Secção . .. 

Art. 5. 0 Os Escrivães das Classes do Almoxari
fado do Arsenal de Guerra serão substituídos. no seus 
impedimentos J>Or Empregados da Secretaria, c por no
meação do Uirector, por s.e achar sem effeito o Art. 29 
do Regulamento do mesmo Arsenal, e ser imcompa
tivel esta substitui~~ão por Empregados da Secção. 

Art. 6. 0 Para servir de Escrivão do Pagador do 
Arsenal, será nomeado hum Empregado da Secreta ria , 
ao qual incumbe unicamente assistir aos Jlflgamcntos, 
e passar .. quitações nos respectivos documentos de des
peza , quo serão entrey,ue,s. pelo Pagador ao Chefe da 
Secçfio p4~~ se ,.pr~r ·~·devida escripturação. 

Art. 7. 6 Quando pelo Pagador, ou pelo Escri,·:lo 
assistente aos par,amentos for encontrada qualquer ir
regularidade, ou falta essencial em algum documento., 
antes de verificado o pagamento, levarão ao conheci
mento .do Director essa falta, ou irregularidade, para 
ser devidamente remediada, sendo em taes casos sempre 
ouvido o Chefe da Secção, onde tem de se procede I.' 
á fiscalisação, e escripttira~'iio. 

. Art. 8." O Chefe.! da Secção deverá intellir,cn
ciar-se com o Dircctm·, por Oflicio, ou verbalmente, 
todas as vez~s que a reg~laridade do serviço exigir. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Agosto de 
1842. 

Jo1e Clemente Pereira, 

... r . 

I: \~ ~:' 

t' ~ ,'-. ·~~ 
' • ..-, .;.~, .. "'.i! •• 
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COLLECCÂO bAS LEIS DO IMPERIO. UO BRAilh . , 
• . . . . . ' ... ~;.í1'f~ •. 

1842. 

TO!dO 5.0 PARTE 2.a SECÇÃ.O 66.• 

DECRETO N.o 211- de 6 de Agosto de 1842. 

A pprova as lnstrucções da mesma data .para o rf!l
crulamento nas Provincia.s. ,Jt~ S. Paulo e Minas • . 

Hei por bem Approvar as lnstrucções qu~ com 
este haixão, assignadas por José Clemente Pereira, do 
1\'Ieu Conselho, .Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
r,ocios da Guerra, para o recrutamento nas Províncias • 
de S. Paulo e 1\iinas. O mesmo 1\'linistro e Secretario 
<rEstado o tenha assim entendido. e faca executar com 
os despachos necessarios. Palacio do Rio· de Janeiró em 
seis c.le Agosto de mil oitocentos e quarenta ~ ,:dou'"' 
vigesimo primeiro da lndependencia e -d~ ln\p~~ic1~ ;f: 

;.:~.,. \r 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Im'perador./ 

1 os é Clemente Pereira. 

lnstrucções, regulando a fórma do recrutamento na~ 
Provincias de S. Paulo e lJJrnns, mandadas 

obse,-var por Decreto desta data. 

Art. 1. 0 O recrutamento nas Provindas de S. 
Paulo e Minas deverá verificar-!"e entre os Cidàdãos 
Brasileiros de dezoito a· trinta e cinco annos de idade, 
q.ue não tiverem a seu favor algumas das excepções de
stgnadas nas Instruccões de 10 de Julho de 1822, em 
conformidade da Carta de Lei de 6 de Outubro de 
1835: ainda que sejão qualificados Güardas Nacionaes, 
não se achando comprehendidos nas excepções das ditas 
luslrue~~ôes; em conformidade ela Lei de 20 ele Agosto 



de t 837, mandada observar pele Art. 6 .. o da .de 2 6 de 
Setembro de 1839. 

Art. 2. 0 • Os Presidentes das sobreditas Províncias 
poderão empregar no rect·utamento as Autoridades Civis 
e Militares, que julgarem mais convenientes, dando
lhes inslrucções para o bom desempenho desta Com-

·missão, . c arbitrando-lhes as gratificações que julgarem 
necessanas. 

Art. 3. o Todas as Autoridades Civis c IVIilitares 
serão obrigadas a prestar auxilio a favor do recruta
mento, que lhe for requisitado pelas pessoas no
meadas pelo Presidente da Provincia., e as informações 
e quaesquer documentos que exigirem, debaixo da pena 
de hum a tres mezes de prisão, e multa de cem a du
zentos mil réis , na conformidade da Lei N. 0 54 de 6 
de Outubro de t 835·. · , ·l. 

Art. 4. 0 
• Abonat~e~ha aos recrutados hnma ração 

de etape, igual :ls que vencem as Pr·w·as de pret da 
primeira Linha, a qual lhes será fornecida pPla fúrma 
que for determinada pelo respec.tiYo Presidente. 

Art. 5.0 As Escoltas de Guardas Nacionaes que 
acompanharem os recrutas, perceberão os vencimentos 
de soldo c ctape correspondente ·ás suns praças, como 
se fossem de primeira Linha , desde o dia em que sa
birem de suas casas, até aquelle em que deverem re
fP'essar a ellas, fazendo-se a conta para a volta n razão 
de quatro leguas por dia, á vista das competentes Guias. 

Art. 6... Todas as contas de despe1 .. a deverão ser 
competentemente lcga\isndas, a saher: as que forem re
lativas ao pagamento de etapes aos recrutados, com as 
competentes <;uias ((Ue os acompnnharcm, nas quacs 
deverá declarar-se os nomes rlos rrcrutas, os lugares 
d'onde marchão, c aquel\e para onde ~no rerncttidos, aho
nando-se nas mesmas Guias todos os fornecimentos que 
se lhes fizerem : as contas de soldos c ctapcs das Es
coltas com as Guias dos Corpos a que pertencerem , 
ou da Autoridade de quem r&eberem os recrutas: 
averbando-se nas mesmas Guias todos os vencimento~ 
'lne se lhes abonarem: as r,ratificaçües finalmente dos 
Emprf'r,ados no recrutamento, com recihos por dles a'-\-
gir,nados: · 
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Art.- 7. o Os recrutas servirão. por oi lo amios, e 
os voluntarios por seis, com a vantagem de perceberem 
mais meio soldo até á praça de Sarr,ento, na confor
midade do Art. 5.0 da Lei N. 0 190 de 24 de Agosto 
de 1841. 

Art. 8. 0 Todos os que occultarem algum indivi
duos sujeito ao recrutamento, ou protegerem a sua fur,a, 
ou impedirem por alguma forma que sejão recrutados, 
ou forem causa de que depois de recrutados sejão ti- , 
rados do poder dos conductores, serão punidos com 
prisão de hum a tres mezes, e multa de cem a du
zentos mil réis, alêm de ou trás penas criminaes a que 
possão estar sujeitos. , · · ·. · 

Palacio do Rio de Janeiro em seis de' Agosto de 
mil oitocentos c (1uarenta e dous. 

José Clemellte Pereira. 

' 
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COLLECCÃO DAS, LEIS DO IMPERIO DO llRASH •• 
.; 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a SECÇÃO 6'i. a 

DECRETO N.o 212- de 3 Je Ar,osto de 1842. 

lJtlarcn. o or(lenrzdo que devem vencer os Pmmotvres 
Publicos das Comarcas de Nazrzretlt e ralenca, 

da Provincia da Bahia. · 

Hei por bem , para execução da Lei numPro du
zentos e sessenta e hum de tres de Dezembro tio anno 
proximo passado' e em conformidade dos respectivos 
Regulamentos, Decretar o sq~uintc. 

Artigo unico. Os Promotores Puhlicos d.•s Co
marcas de Nazarclh e Valença, da Provincia da Bahia, 
vencerão o ordenado annual de oitocentos mil réis. 

Paul in o José Soares de Sousa, do 1\'Ieu Conselho 1 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em tres de Agosto de mil oitocentos e 
quarenta e dous, vigesimo primeiro da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'Iagestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 

4. 



( 409 ) 

COLLECÇÃO DAS LEIS DO 11\IPERIO DO BRSIL. 

1812. 

DECRE'rO N.o 213- de 7 de Ar.osto de 1812. 

E:x:tingue o lugar de Juiz de Direito do Cível da Co
'marca da Parnahiba, da Provinciu d<J Piauhy. 

Hei por hem, Usando da allrihuição que l\Ic con
fere o Artigo cento c dous paragrapho doze da Cons
titui~:ão do 1mperio, e em conformidade da Lei nu
mero. duzentos. e sessenta c hum de trcs de Dezembro 
do armo proximo passado , Dar por _.tine to o lur.ar ·de 
Juiz de Direito do' Civcl da Comarca da Parnahiba, ela 
Província do Piauhy. 

Paulino José Soares de Sousa, do 1\icu Conselho , 
~linistro c Secretario d'Estado dos Negocios da J usti~'a, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Hio de Janeiro em sele de Agosto de mil oitocentos c 
fJUarcnta c dons, viGcsimo primeiro da liH1q>cmlcncia c 
do Impcri:>. 

Com a Huhnca de Sua 1\Iaacsla!lc o Imperador. 

Pa11lino Jose .Soares de So;;.sa. 
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COLLECÇÂO DAS LEIS DO IlUPERIO DO BRASIL. 

18-12. 

TOl\10 5. 0 FARTE 2.a 

DECRETO N.o 214- de 20 de Ar,osto de 1812. 

Approf!a o Plano da organúação da Forra .fiíra da Linlta, 
.fixada no Art. 1. • § 3: da Lei 1V. 0 HJO de 24 de 
Agosto de 1841 , na conformidade do Art. 2. o da mc.rma 
Lei. 

Hei por hem Approvar o Plano da oq~anisação ela 
};"orça fóra da Linha, fixada no Art. 1. o § 3. o da Lei N. o 190 
de 24 de Agosto de 1811 , que com este haixa, assi~nado 
por José Clement~ Pereira, elo l\Ieu Cousdlto, .i\Jiuistro 
•· Secretario <l'Estado dos Ner,ocios da Guerra, que assim 
o tenha entendido, e faça executar, expedindo os tkspa
clws necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
de Agosto de mil oitocentos quarenta c dons , YÍ(~csimo 
primeiro da ludcpendencia e do lmpcrio. 

Com a H nhrica de Sua 1\Jagcstade o lmpcra1lor . 

.lo.fé Clemente Pereira . 

.,.. 
Plano da organi.l·açti.o da Força .fóra da Linlw, ji:rada no 

Art. 1. 0 § 3." da Lei N. 0 190 de 24 de A;osto 
de 1841. 

Art. 1. o A Força fúra tia Linha , fixada no Art. 1. o 

§ 3." da I.ei N.o 190 de 2~ de Agosto de 1841, será com
posta dos Corpos constantés po Qtpdro seguinte : 

2 Corpos fixos de Caçadores de quatro Companltias 
<·ada hum. 

1 Dito composto de duas Companhia~ de Caçadores , e 
lmma Companhia de Cavallaria Liueira. 

á Compauhias fixas de Cavallaria Lie;cira, 
7 C0111panhias de Pcdcsl.n·s. 
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. 
COl\IPOSIÇÃO DE n:UM CORPO FIXO DE C . .\.ÇADORES llE QUATRO 

CO}IPANIIIAS. 

Estado JJfaior, c llfcnor. 

Teuculc Coronel, ou l\Iajor Cónuuandantc ..... 
l\Iajor ...............•.........•........... 

Alferes ou Tenente Ajudante ................ . 
~lfercs ~>H Tenente Quartel :Mestre ........... . 
Secretario ........•.•..•.................... 
~?pell~l.~ ............................... · · · · · · 
~~rurG~~o l\~or •............................. 
Ctrurgtao Ajudante ......................... . 

Saq;ento Ajudante .....•..................•. 
Saq;ento Q_uartel Mestre .•................... 
Esptnr,ardetro •............•................. 
Coronheiro ............•......•............. 
Corneta Inór ................................ . 

Huma Companhia. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
l 
1 
1 
1 

Capitáo . ·... . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'l'encu te. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 
Alferes .....•......•. ·.•.................. . . . 1 

Primeiro Sargento . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Segundos Sargentos... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Furriel. ...............•.......•.... ,....... 1 
Cabos...................................... 6 
Soldado,s... ..• • . . . . . . . . • . . •. • • . . . . • . . . . . . . . • 60 
Cornetas....... . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . • . . . . . . . . 2 

Reca pitulafão. 

Offtciaes do grande e pequeno Estado I\Iaior ... 
Dito de quatro Companhias ...•...•..•........ 

8 
12 

2 

() 

8 

5 

3 

72 

20 
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Praças de prel do Estado Menor ........ ·. . . . . . !) 
Ditas de quatro Companhias a 72. . . . . . . . . . . . . 288 

Todas ..... 313 

CO;\IPOSIÇÃO DE HUM CORPO FIXO, CO:\IPOSTO DE DUAS CO:\II'ANIJI,\S 

DE CAÇADOREs, E IIUMA DE CAVALLAHL\ LIGF:IIl.\. 

Estado Maior, e Menor. 

Tenente Coronel, on 1\J ajo r Commandantr. . . . . 1 
Ajudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ç>uartcl . :Mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Secretario .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
C?pell??. •_..:............... . • • . . . . . . . . . . . . . 1 
CtrurglaO Mor . . . • . . ......... , . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cirurgião Ajudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Sarr,ento Ajudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S,arw~nto (~uartcl Mestre............. . . . . . . . . 1 
]<,sJnnnardcuo. . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Coronheiro ..........•.............. '. . . . . . . . 1 
Corneta Jnór... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Jlrara.r de lmma Companltia. 

Capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'fcncntc........................ . . . . . . . . . . . . 1 
Alferes ........................... · .. · · · · · · · 'l 

Priinciro Sarr,cnto. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Segundos Sargentos.......................... 2 
Furriel . . . . . .. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos d'Esquadra . . . . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 8 
Soldados ....•.................•........ ; . . . 82 
Cometas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

7 

12 

1 

96 

100 
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Companhia de Carallaria. 

Capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1'enentc................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alferes. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Primeiro Saf(~ento. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Segundos Sarw~ntos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Furriel ....................... ·,. . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos d'E10quadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Soldados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Clarin1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Recapitulari'io. 

Estado :i\laio1· c lH cnor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
}>raças d~uas Companhias de Caçadores. . . . . . 200 
Ditas de lmm.a Companhia de Cava:llaria.. . . . . . 50 

Todas; .. 2()2 

47 

50 

Comp?sição de huma Companhia de Cru•allaria Ligeira. 

~·~~r.i(~~~c: : : : : : ·. : : : : : : : : : ·. : : : : : ·. ·. ·. : : : : : ~ : : : : : 
Alferes ................•.................... 

1 
1 
1 

J>rimciro Sargento. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Segundos Sargentos.......................... 2 
Furriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 
Cabos d'Esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6 
Soldados.... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 62 
Ferrador. . . • . • . . . • . • . •. . . . . . .. . • • . . . . . . . . . . 1 
Trombetas, ou Clarins...................... 2 

75 

Todos..... 78 

Composirão de httma Companhia de Pcdc.rtrcs. 

Commandan te . 
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.Ajudante. o. o ••••••••••••••••••••••••••.• o.. 1 
2 

Primeiro Sargento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Segundos Sargentos .......... o • • • • • • • • • • • • • • • 2 
Furricl .............. o ••••••.• o •.•. o •• o..... 1 
Cabos...................................... 8 
Soldados ..... o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 

92 

Todos..... 94 

Art. 2.0 As sobreditas Forças serão distribuídas pela 
maneira seguinte. 

. l'ROVINCIA DO PAR•\. 

1 Companhia fixa de Cavallaria Ligeira. . . . . . . . . . . . 78 

PllOVI.l'{CIA DO MARANHÃO. 

2 Companhias de Pedestres .•..... o • • • • • • • • • • • • • • • 188 

PROVINCIA DO PIAUIIY. 

1 Corpo fixo dcCaçadores, composto de 4 Companhias. 313 

PJlOVINCIA DE l'IIINAS. 

2 Companhias de Pedestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 

l'ROTINCIA DE MATO GR&.'>SO. 

1 Companláa de Cavallaria Ligeira. . . . . . . . . . . 78 
1 Corpo fixo de Caçadores .................. 313 
2 Companhias de Pedestres.. . . . . . . . . . . . . . . . . 188 

PROVINCIA DE GOYAZ. 

1 Corpo fixo , composto de huina Companhia de 
Cavallaria , c duas de Caçadores. . . . . . . . 262 

1 Companhia de Pedestres . . . . . . • . . . . . . . . . . 94 

579 

356 

Total. .. 1.702 
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O Batalhão de Artilharia fóra de Linha' da Província 
de Mato Grosso, será substitui do pelo Bàtalhão 4. o de Ar-: 
tilharia a pé. 

Art. 3. 0 Os Commandantes das Companhias de Pe
destres serão nomeados fóra da 1. a c 2. a classes dos Ofii
eiacs do Exercito, podendo rccahir a nomcaç;1o em in
divith!os não l\1ilitarcs, que tcuh:io a capac~ade nc-
cessana. , 
a Art. -4. 0 As Jlraças de prct das Companhias de Pe
destres serão armadas de huma claYina c pistola com o 
seu competente correame. 

O seu fardamento será jaqueta de panno azul com bo
tões amarellos , c calças do mesmo panno , on brancas, c 
}Jonct redondo do .~·cferido panno. 

Art. 5. 0 Todas as Praças das mesmas Companhias 
receberão em dinheiro o soldo, eta11c, c fardamento , l'c

gulado tudo , em quanto outro arhitramcnto se n:\o fizer, 
na conformidade da seguinte Tabclla. 
Commandante................ .. . . .. . . . . . . . 40;n')OOO 
Ajudante. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 30~000 
P1·imeiro Sargento ............. '. . . . . . . . . • . . 19;zt)200 
Segundo Sargento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15~000 
Furricl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15~000 
Cabos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12~000 
Soldado_s e Cornetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ;m320 

Paço em 20 de Acosto de 1842. 

José Clemente Pacim. 



11 (i \ 

COLLECC\0 HAS LEIS no L\1 PEH lO ])O nH.\SI L. 

TOiiO ;; 0 PAWJ'l: 2.;} 

;lfarl(/a <n:ar lwma Commi•scio dt: pratica fiara in.rfl'ltcrtío dn.r 
(~/Jidw:s !:'ng('!t!ICirn.r, que 11ltO lÍI'CI'C:J' ai11rla llf1/'1'.1Cfllado 

f,o!ll df'.rr'!llflt?!duJ dt: ('onl!lli.ucir'•· i:llfior!anf,•r. 

Sc!tdo--:\lc presente qtw 110 lnqwrial Cnrp:1 d(' Ellg<'
nlH'iros c\.istc grantle ll!llllt'I'O tk Ol!it·::~;·~~, prtncipahncnlc 
11as dasst•s snhaltcraas, qnc, snppnsto se acll!'lll snllil'it•ll-· 
lt'!IH'lll~~ instrnidos IIOS pri11:·ipin'; tlli'OI i~·q~; d:t 1-'ll(\<'tdl:lri:t 
por (1'1'1'!11 o l'lll.~O f'OillJill'fo d.• !-::;:·o 1

.l \!ilit:::-, ll:io po
dt'lll stT ('O!I\'I'::i\'u!t'll!t'lltl' elltJl!·cg:•:h~; l!.1·; Co!llllli~s:'ít·s pro
pri:ls da su:r ar111a, por l11:'s fal:.atT!Jt os llt't't'~;~:trios t'O

ld~tTil'H'II!os pr:1licos, t:Olll (;ra·;t• <
1:nnno do stT\icn, ')11!' 

lllnifo I':!H't'l' d:· Erq;calt:•iros !uh·~~-, <' :1~~·· dos proprio:; 
• )IJi('i:l:'', qn<', n:t co:d'onuid.·Hic tb .!kc:,·!o dt· -i til- Dc
z;':l:!lro d!' I ~22, s,·, ICIIL 1lir;~Íio a no·:ns actTssos qn:t:H!o 
ao IIH'n·cinwnlo sci('n!ifil'o l'l'!!llir;·~a o pcrf<'ilo dt·.-;t'llljl('-· 

ulto d:t'; Cmurn!-:slícs dt' 'l'l<' for\'~ll <'!JCIIT<';•,ado:;: ,. !k
~;··j:llldo pr:>po!Tio;l:tr :1w; C )l!ici:u·s do Stlbrcdito Corpo 1:wio; 

:tdt·qn::clos d,~ :;c hahil!ta:<'lll com a pr:tlit·:~ nt•ct·ssaria, p:t::: 

YÍI'<'!!l a ~;:•r l':!t{~t·!dll'iros ro::stU'll~;1dns t'lll todo·> os r·a

:no:; de s,·n·i::o p:tra '{!!(' poss:io s:·;· llfJ::w:ulos: il<'i JHll 
lw::~ \h11tlar t'!';':H ::t·sla C(i:·tc lllillt:t Conttni~;~;;!:l d:· pr:t 

li:·:t , n:t qual ~.~~ t'\.Crc:tctn os Olli:·i:ws Et:;·,t·:dl('iro:;, qnc, 
!t'!ulo o:; t·.-;tudos t!:coricos, n;i.o ltOII\'\'i'i'lll ainda :qltT~in!
t:Hlo hottt <ksnHpt·a!to 1\\· Coliiii!Íssí'H':> iHtporlant<·s, 11a 

I'OllfOI'Illidadc das lllstrw·çt'r:·s, <jlll' I'Olll t'Sk l1aix:lo, :tssi
;;nathspor .los,: Clt·nwntt: Pcrt'ir:t, do \ll'n Collsdl,o, r.Ji
llistt·o c Sl'crclario d'Estado dos Nf';;orios da Cncn:t, qt~:· 
assim o lenha l'tltl'llddo, c far:;t t'\C::ntar co111 o:.; d:•stu
c!IOs lli'CI'.ss:trios. i'.tla('io do !tio d:· .Í:1;wiro t'!ll \ Ín!t• s•.'lt'. 

dl' .\goo;!o de 111Íl c oitol't'n!ns c qll"i'~'ltl·• t' d"is. \ i;;,·,;ÍiliP 

p; liiii'Íro d:t ~ ::d:·p:·:ld!'IICi:t l' do ! !ll!'t'l it1. 

('·•:11 ;: H·tl:•i•·• d:• ~;'11 \l.l~','":!·l:k n hllJII'l:ldo!. 

••:\1 f /,·,'.'4':'tlf ,., 1,/ 



lnsirnt·: .!t~s para u ConimúJtio de. pratica, a. que se r~fàc 
o I !ccreto desta data. 

1 . " A Commissüo de pratica scr/t com posta de hum Cl H'

fe, Olllcial ~ngt'tdwiro de J>atc•ntc Superior, c de <lois 
até trf's Otlieiaes Ajudantes ' que YCllCCI'ÚO a cratilica<;:lo 
,\e rcsidcucia etu qnanto os traball10s wl.o l'stivnem mais 
de duas lego.::ts distantes da ~apital ; c alclll desta dist.au
cia a gratilicaçiio activa.. Aos Ofliciacs p1·aticantes se aho
Haní. uo primeiro caso a r,ratíficaç.ii.o atldicioual; ,c no 
segundo a de residcncia. O nunHTO dos OJiiciaes J>rati
cail tes uáo P,@~leni. ·exceder de S{'ÍS ao principio ; e sú }lO

der á sct· clcvàdo dcp'ois ·<tttc estes se acliarell1 ad.iàntados 
ll;t pratica. 

:2. o A mestHa Co:umissáo praliear<Í exercícios que tcnlt:l.o 
por filll Jtahi.litar os novos EngcniH"ii'Os nos levaÍllamen
tos topograplticos, ui,~damcntos, trabalhos chorot{raphico:., 
ele triaur,ulaç:to, fonuat;;ào de projectos, exames de ma
eltiuas, Ü JliCHIOrias estatisticas, com, especialidade t.}as 
varies physica' e wilitat·~ . 

3. o 11ara que se tire a maior vantagPm possiYcl dos re
feridos trabalhos , a Coliunissúo fica 'especialmente encar
regada de fazh· a plan:ta topogra}Jltica, c a estatística do 
J\Junicipio da Cth;tc, c o nivelamento desta CttpitaL 

4. o O Chefe da Commissáo dará Ii1ensalmentc -conta <Í. 
Secretaria d'Esta~lo ,los Ncgocios tla Guerra, 11or intermc
dio do Comínandante do Imperial Corpo <le Er'l{~f'nhf'iros, 
dos trabalhos que se praticarf'm , c Ja frequencia, appli
caç:lo , c alliantamento qne tin:•rcm os Offtciats pratícan
tc~; c todos os scmcstJTS rcutcUcrá hum rclatot·io geral. 

!l. o- Os Officiaes .praticantes que faltarem aos exercícios 
praticos sem justificada e'ausa de molcstia, e os cpt~ não 
mostrarem applicação com aproveitamento , serão despe
didos dos mesmos exercícios ; _ e ficarão sújeitos a terem 
passagem para os Corpos d'outras armas do Eiercito ,- aon
de os conhecimentos sc~entificos são I:econúnen<laveis 1 mas 
não exigidos pela . Lei. . · 

6. o As gratificações c mais despezas da Commissàb . de 
pratica serão pagas por huma folha mensal , assignada pe
lo Chefe da Incsma Commiss:l.o; c autorisada com o- Vis
to- do Commandante do Imperial Corpo de Engcnhci
t·os. A despcza annual da Com:tnissúo núo poderá exceder 
á quantia que for decretada na I .. ci do Orçamento para a 
J·:scola 1\Iilitar, e Gratificaçlws de Engenheiros. 

Palacio do Hio <lc .Tau<:iro em 27 de Ago~;to de 1812. 
- .To11; Clcmf'ntc l'crdra. 
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COLljE~CÃO nAS J,EJS UO IMPJ'!Il lO DO nn AS I L. 

T0\10 :Í. 61 P.HITJ~ 2.;1 sF.q:\o ; 1.:• 

DECRETO N." 216-(1<' 29 de Agosto de lRi2. 

ftf't'rlga Q Dccrelo numero cento c nil#!Ma de dr:.rdto de .I tmh() 
flrl r~orrenfc anno, c ordena qu~ ox Alrmicipin.r da.• f ';//a, 
dr Cunha, Bananal, Aréa.r, Qu~lu=, Silt•eira.\· , l.on:fla. r· 
Guaraling;ulá fiquem mt!rll l'f'Z pt!rterwrndo rÍ J>rt:t'l:lt it1 
dt! Slío Paulo. 

Tendo' cessado os motivos, que fizerão HfTt>~saria a 
pt•ovidcn~ia rlo Dcçreto numero ceuto (' oit.ent:t dr dcwiro 
d~ J nnho do corrente anno, pelo cp1al for:io t'ncorpora
dn~ provisoriamente á l1rovinôa do nio de .lallciro ()<-; 

1\J unicipiosdas Villns de Cunha, Bananal, ArC·as, Qnduz, 
Silveiras, Lorcna, e Guaratinguetá: Hei por hem Onlc-
mar, qne os ditos 1\fnnicipios. fiquem pertencendo á Pro
,·incia de São Panlo , peb mesma maneira por que pcr
t.encião antes do referido Decrf.'tO ," que fica assim rryn

ll:tdn. 
Candido José tle Araujo Vianna, do lUen Conselho~ 

]\linistro e Srcretario d'Estaflo dos Negocios do Itnperio 
ass;m o tenha entendido , c faça executar com os dcs
paclws necessarios. l1alaó0 do Rio de Janeiro em vinte r: 
nove de Agosto de mil oitocentos e quarenta c doi.-;, ,,j_ 

HPsÍmo primeiro da lndcpcnd('nfia e do lmpcrio. 

CoAI a :Rnlnicl. 1l~ Sua J\lag{JStad,. n lmprnulor. 
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COLLECCÃO HAS J,EIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1847!. 

TOt.lO ;),!# l'A ltTK 2 ,a ncçÃo 72.' 

UECHETO N.ô 217- de 21 de Agosto de .1812. 

lleww o Termo de r-alencà ao da Cidade de Oeiras 
da. Prodncitl do Piauhy·, debaixo da jurisdi~ção de 
!zum Juiz Jl unicípal c de Orplu'los; cria hum Pro
motor Publico na Comarca da mesma Cidade ; e 
11wn:.a urdauulo a eHcs J:.:mprcgados, c a gralt-

.Jir:ação que devem J'cncer o Chefe de Policia da 
dita PJm•hzcia., e o 5CU .Amanuense. 

Hei por hem , para execução da Lei numero duzen
to~ e sessenta c hum de tres de Dezemh1;o do anao 
proximo passado , e em confo1·midade dos respectiTOS 
H.P.O'ulamcnlos, Decretar o seguinte. 

u Art. 1. o Fica reunido na Provincia do Piauhy , 
o Termo de ValmloCa ao da Cidadn de Oeiras, debaixo 
da jurisdicção de hum Juiz. Municipal , que accumu
lará as fuucções de Juiz. d.os Orphãos, veneendo o m·
dcnado annual de ·quatrocentos mil réis. 

Art. 2. 0 Haver;i hum Promotor Publico na Co
marca d~ mesma Cidade , eom o ordenado amma) de 
~ciscenlos mil réis. 

Art. 3. 0 O Chefe de Policia da mesma Pt·o
vincia venecr;Í a r;ratifi«açtio ~nnual de quatroceutoe> 
mil réis. 

Art. 4. 0 Havnrá hum Amanuense para o expe
diente do referido Chefe de Policia, com a gi·alificação 
mmual de quatrocentos mil réis ; a <JUal fica dependendo 
da approvação da Assemhléa Geral Legislativa, ua ccm
formidadc do Artigo oitavo da Lei citada. 

Pauliuo Jost~ Soares de Sousa, do .Meu Conselho, 
1\'Iinistr·o <~ Seerelario (!'Estado dos Negocios da Justiça, 
n IP11hu as-;im t'HIPndido, e fiH_~a e,\t~eutar. Palaeio do 
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Rio ch~ .Tanéiro e'áí.7vifliea~~lnitn ae A,;osto de n;il (,ito
··('utos e ,quarenta é'dotls, tinesimo primeim da Ind~
rwndencia c do Imperio. 

Com a Rnhrica. de Sua l\Iar,rs1adc· o Imperador. 

Paulino · Jost! Soares de Sousa. 

DECRETO N. 0 21<' -- rt€ 21 de Ar,osto de t8·i2. 

JJeclara, em additamctlfo ao !Jcctf'fo mtmr?ro eenlo c 
.wtenta de quinze de j1Jaio l"v:rimo.Jinrlo, qut~ r:ada 
lwm dos Tc;rnu?s de ./fbrantcç, c de Jlilws do Riu 
de Cvnltü, da Provmcin rlll IJnhin. ., tcni hum )ui::: 
Jlunicipal , q11c accunwl(/rú as Junc~·tíes de Juiz 
dos Urpluiw. 

Hei· ·por lwm. em ndditanwnto ao Dccrdo numero 
cénlo c sÇtcnta de quinze (le l\Iaio proximo findo , 
para f'xecuçào da I;ei-_ nümero duzentos e sessenta e 
hum de lrcs de Dezemhro do anno proximo passado, 
e em conformidade dos respcctiY_os Rer,ulamentos, De-
crPtar o s~guinte. ; t;' ~ 

Artigo nnico. Os Termos d(~ Ahrantes, e ,]c 1\Ji
nas do ltio de Contas•, ela Provincia da Bahia, ter:\ 
e.ada hum hum. Juiz Municipal, (Ule aceumularú as 
funcções de .Tmz dos Orphãos. 

Paulino José Soares de Sousa, do 1\'leu Conselho , 
Ministro c Secretario' d·'Estado dos Negocios da Justiça, 
o t(~nha ossim entendido; e faça executar. Palacio do 
H i o de Janeiro em ··'vinte.·e hum de Agosto de mil oito
Pcnt.os e quarenta e ddus.~ vigesimo primeiro da lnde
f'cndencia e do· Jm·pêri<>_ .. , 

Com a Ruhri~sa de Süa Màr,estn.dc o Imperador. 

Paulino Jos(; 5'oarrs de Sousa. 
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. COLJ.ECÇÁO ])AS LHIS DO -~MPERIO DO BRASIL. 

1812. 

'JO.\fO 5 .. ~ Jl.\tt1 f.: 2. a sF.c~'Ão 73.a 

l>F.CRETO N. 0 219 -de 2 de Setembro de 1842. 

Cria Promotores Pu!Jlicos em algumas Comal"ca." da 
Pro1·incia da lla!tia , e marca. ordenadoJ 

a cs.ws. E"'l?regados. 

Hei por bem , para cxccuç:io da Lei num~ro clu-
7.cntos c sessenla e hum de -lres de Dezemhro do anno 
proximo pass~do, c em conformidade dos respcctiYos 
Hq~ulamentos, I)ccrettlr o ser,uínte. 

At;t. 1. 0 HaYerá hum Promotor Publico em cada 
huma das ComatiCa~ de lnhamhupc , Ja<'obin.Santo 
An~aro , JUo de Contas , c ltapicurú , da Prdviricia 
da Bahia. 

Art. 2. 0 Os Promotores das Comarcás de Inham
lmpc , Jacobina, c Santo Amaro, vencerão cada hum 
o ordenado annual de setecentos mil rc:is , os das Co
marcas do lHo, de Contas c ltapicurü, o de oitocentos 
mil rt'•is cada hum. 

Paulino José Soares de Sousa, do Meu Con~elho, 
1\liuistro e Secretario d'Estado dos Negocias da Ju~tiça, 
o tenha assim entendido; c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em dous de Setembro de mil oitocentos 
c quarenta e tlous , vigesirrio primeiro da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de· Sua Magestade · o Imperador. 

· Paulino Jose Soares de Sousa. 



f:OI.LECÇÃO DAS l.l:IS DO IlUPERIO DO lll\ASit. 

1842. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a 

])ECHETO N. 0 220- de 6 de Sdemhro d" 11-\12. 

J.llnrca gratijicat;tio ao Chefe de Policia , e oJ'llenmlus 
aos Juizes Alunicipaes dos Tennw das Cidadt!S dt! 
Portu A legrc , e Rio G rafl(le, da Provincia de 
Siío Pedro do Riu Grande du ._~'ul; c1 ia Prorrwlnres 
t~m afgui1UH de ,\liaS Cumtll'CtL\ , e e.~tafwlece-líws 
orrlr?tuulu.s, e de.~igna a grut{jica~·tw que rlf'l'e Jlct

Ct'ber o A matliWII.,c du dito C!wji~ de l)olú'io. 

Ht·i por hem, para execuc;lo da Lei llllmcro du
Zf•ul<;sO seSS(~Illa (~ hum de tre~ d<~ J)ewmbro do a1111o 

proxmw passado , e ('lll {'Oilformidad(.~ dn;o; n·~pectiT(h 
Hegulamentos, Decretar o se{~uinle. 

Art. 1. 0 O Cht•fc de Policia da PrO\·incia de Súo 
Pedro do ltio (~rande elo Sul , H'HCPrÚ a l~ratificat,·:io 
:mnual dP quatroceutos mil J't;is 

Ar·t. 2.'' Os Juizes l\lunicipaes dos Termos das 
Cidades de Porto Alegre , e Hio c;rande , \'\tn('ertío 
cada hum o ordenado a.nmtal de quatrocentos mil n:is. 

Art. 3. 0 Os Juizes do Cível dos ditos Termos 
ex.ercer:io nelles , em quanto uão forem abolidos tat·~ 
Lur,ares , toda a jurisdicção dos Juizes dos Orphãos , 
ná fúrma do Artigo cenlo e dezoito da citada Lei. 

Art. 1. 0 Haverá hum Promotor Puhlieo f~m cada 
huma das Comarcas da Capital, Hio Grande, c Rio 
Pardo: o primeiro vencerá o ordenado annual de oito
centos mil réis , o segundo o de setecentos mil réis , 
c o terceiro o de seiscentos mil réis. 

Art. 5. 0 O Amanuens•~ do Cltefc de Policia da 
~ohredita Província n•ucerá a gratificacão annual de 
~ciscentos mil réis , que fica dependendo da approva
r:io da Ass{'mblt:a CPral T .<'gi-dati,·a . s('.gundo o di~-
pn"lo no Ar·tie,o uil:nu da Lc.; llL1llleJ·D dntellliJ~ (' S(.>:'-
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~t·nta c lmm dt> tr~ de Dezembro do amw proxmw 
findo. 

Pauliuo .los<~ Soares dP Sousa, do l'leu Conselho. 
l'lini::;tro e Sf~cretario cl'Estado dos Nqjocios da .lnsli~·a, 
o tenha assim entendido c faca Pxecutar. Palacio do 
H i o de Janeiro em seis de Scl~mLro de mil oitocentos 
(~ quarenta c dons, vigesimo primeiro da lndependencia 
t• do I mperio. 

Com a n uh rica <h· Sua l\Iar,cstafl<' o J mperador. 

Pau fino Jose; Soares de Svu.w. 

----·a.-----
J>ECHETO l\. 0 221 :_de 6 <le Sf'l<'mhro <le 1842. 

"Afarca a manéira por que deJ>em .ficar rmmidos os 
Termos da Provlncia do Rio (;,·ande rlu N vrfe , 
debai.ro da jttrisdicção dr! Jui~~s iJlunicipne.~ , qun 
accumularão as .funcções de .lui~es dos ( Jrp/uinJ ; 
~ cH ordenado f das . respectivos Juizes·; cria hum 
Promotor Pu!Jlico em cada ltuma das Comarcas da 
mesma ProFincia , e marca ordenado ao da Ca
pilf~l ; e 1eclara a ~ral!'ficaf~iu qlle rlcP_e pm·cebcr 
o Carcerezro da Cadea da Ctdade do lVatal. 

IIPi por lwm , para cxecu~~ão da Lei numero du
zentos c sessenta e hum de tres de Oe?.embro db anno 
proximo passad0 , e em conformidade dos respectivos 
Regulamentos , Decretar o seguinte. 

Art. l. 0 ];'i cão r.eunidos, debaixo da jurisdicção de 
hum Juiz Municipal , que accumulará as funcçõcs de 
Jui1. dos Orphãos , na Provincia do Rio Grande do 
Norlc, o Termo da Capital com os de São Gonçalo 
f' Extremoz ; o d(~ São .Tosé com os de f'JOianinha c 
Flor ; o de Y illa fla Prim·eza com os de Santa Anna 
P Anr,i•·, ... ; o d" Princip" cnm o de Aeary ; e o d<~ 
\ illr~ "" MainrirLid,-- 1·om n• d(' Pnrf'r1lq~rP f' .. \pmh·. 
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Arl. 2.° Cada bum J('.;scs .lnit.t•s :'Lunicipat·s P dt· 

Orph:"ios vcnc•Ta o onll'nado .t.~ 'lualrot·t•lllos 111il n:i-.; 
a Bllll<H'S. 

Art. :1. 0 O Termo dos Totll'os lir·a dt·!~;~:'\() da 
jm·i~.;tlil'~~:lo do~.; JuizPs J\lu11icip:w·; Suh..;lilnlth. clt' 'luv 
trat:lo os Artigos •1•~7.il'icis e dezanm I' da I ,t·i dt· In•.-; ,J,. 
DezPmhro do anuo proximo passado, us qtLt:•s :w<·ntiltt· 
lar:\o as fuw·ç<les de Juizes dos ()rph:l<:s. 

Art. 1. 0 Em e:Hla huma das Com:tr(':'" da n·l(·rida 
Provincia han~r:'t hum Promotor J>uhlir·,,. () da (:<~pita! 
,.,•tu·rrú o ordenado annual dP quinii(•JI(th mil n:i:;. 

Arl. rl. 0 O Carcereiro da Cad1'·a da LtpiLd d:t 
nlt'sma Prm·itwia tt•r:·, o YPJH'illll'lllo annual dt· du;<·nio-; 
e cillt'Ol'Hta mil r,:j..;, que íi('a •lq~~'n<kndo da app!'o
vado da Assemh\,:a ( ;t•ral L<'gis\ativa, na conformitbl:· 
do Arti2;o oitavo •la •·ita<la 1 ,t'i. 

Pa,tlino .lost·~ ~oart•.; dt~ Sou':\. do '\J,·u ( :<llt"t'I!J:,. 
·Ministro I' Scndario ti'Estado dos i\q~nl'io..; da .lu:'tir·a. 
o 1Pnha a:-;sim ('lltcndido , e faca I'V'I'Uiar. PaL11·i" do 
Hio de Jatu~iro ('!ll ~Pis de Sd(:mhru d1~ mil oilocl'lll():' 

e quarenta e dous, ng·p~;uno prime i ro d;1 I ndi'\H'lHlcJH'ia 
~ do JmpPrio. 



COLLl·~CC\0 DAS LEIS DO l;\lPEHTO JlO HHASIL. 

. " 'I) 1!0 ;I. 

1 ~ í2. 

l'\ltTC 2 .... • :1 
;,) 

.'!onda tjflf: o Rrfiulmncntn l'rodwrin do f'nn,rlhn d'J~·.,,ndo 
r •nlúutt' a .1'/T o/1sn·c·ndn, (t'crwdn a Srrrtin a qur prrtcncrm 
nr 1\'r'p,ncins do Jmpr'rin • int·und1irla 1/t· jii'O]i"l' t/.1' o!trra
!·,;rr, lf"'' (/ !'.I'J!f'!'lf'lll'ill 1//fl.•(f'({f' /11'• r'l'.•(fl'i!/.1. 

ll1·i 1:111 IH'lll, •·nn:·H.Jn:!ltdn-:\1<· <'Oill o parc·t·c•r do 
\l1'!l Cow;· !lto d'Est:11ln, cp1c o Hq:ulauwnll) tlllliHTn Ct·nto 

c· 'in f<' t· quatro de ciuco de l<'e\'crciro do corrente auno, 
'lf' qua I foi pnl\·isorianH'nle cstahclc·cida a lltancira, por quf' 
" r<'f(·rido ConsC"I!to dc·\·Í:t proct•dcr JJOS seus trahalltos, 
<'tlltfÍ!Jll<' ;1 ser ohscn·ado; Jic;wdo a Sccç:'io 11 quf' pcr
!•·uc·c'ltl 11:' Nq;ocios do lnqwrio, incmuhida de propor 
:1qcwllas :d!cTaçCws, qne a cx.pC'ric•ncia tnostrar sct· ~IH'ccs
;:lrÍo l'az<·rcllr·sc 110 referido Henulattii'Hto. 

C:wdicln Jnst; de Ara11jo ,.ianrra, do 1\Tcu Conselho, 
'\lj,,istro (' S('l'f'darin d'Esrado dos l\t'{iOI'Íns elo lrnpcrio, 
:tssÍIII o lcnl•a t•ntcndido, c I':H~a t''\t·rnlar rnnt os d(•spa
~·lros JH'CI'"sarios. Pala('io dn Hio dt· .larH'iro c·rn nove dt· 
Scll'llthro de mil oit.occnto-; f' flll:ll'<'llt:t c dons, \'Íf:I'SÍIJI(J 

111 i Jtwiro da lr~tlqwncl<·r•ri:l c do lnqwrin. 
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COLLECÇÁO DAS LEIS DO lMPERIO DO BRASIL. 

1812. 

T0:\10 :) . " PARTE 2.a SECÇÃO 7i. a 

DECRETO N:." 224 - d1~ 24 de Setetnbro t1e 1842. 

!rlánda Commemnrar o dia ~·inte quatro de Setembro de mil 
oitncento.r e trinta e quatro , do Obito de 'Sua JJÍage.rtade 
lm perial o Senhor Dom Pedro Primeiro, de Saudo.ra .Afc
moria, com honras Junebrcs militares. 

Querendo perpetuar a Commcmoraçüo do dia vinte 
e qn<'.tro de Setembro de mil oitocentos e trinta c quatro, 
('lll que Dcos Nosso Senhor foi Servido chamar para Sua 
Santa Gloria o 1\feu tuu,ito amado e presado Pai, o Se
nhor Dom Pe<lro Primeiro, de Saudosa .1\Iemoria , l;-oun
(lador do Impcrio, c Autot· de sua Independencia, e da 
Cou:.;t itni(:ào que o n~r,e: Hei por bem Determinar, que 
t.odas as .Fortalezas e Navios de Guerra armados do lm
perio , ao romper do annivers<u·io. do referido dia , an·o
rem llamleira. ao meio mastro, coru huma salva de vinte 
c lmm tiros, disparando tiros de dez em dez minutos até 
o pôr do Sol, t>m que S('r:\o arriadas com outra salva 
ir~ual ; (~ que as Tropas do Exercito nas Guardas t' Quar
tcis tcnhào as armas em funeral . 

.lo sé Clemente Pereira , . do Meu Conselho,_ M in ist.ro 
c Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, assim o 
tenha entendido, e faça executar com os despachos ne
ccssarios. Jlalacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro 
de Setembro de mil oitocentos e (tuarenta c dois, viuc
simo primeiro da Independencia e do Im11erio. 

(~om a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

,/ tHé Clemwtc l'crl'i l'll-
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~t~refí~•~-pas-
Pro-

. o da publicaç~o do tt<r· De-:. 
ereto na _,refér.lda P..rovincia ' ,OS paragraphos s~tp ' setimo ., 
oitavo, nono, 1 'e.decimo do ·Artic:o · ~ntu e .setenta e nove · 
da Constituicã<>~ ·' . · . · . · . · · 

Paulino "Jos,éSoares de So~sa:, 'do ~eú Conselho~ ~li
nistro e ·~ecretario d~stá~ ~-dos Negoci9s da Jnstiça·~ .. o 
o tenha assim entendido fl e faça éxecutár. Palacio 'do Rio. 
de Janeiro ém·· vinté , e cinco· dé Setembro de mil óitocentos 
e quarenta ·.e ~ois, .~ :tj·ge~·~.; ~fimeM-oi·'lla ~ependeneia 
e_·,~~ .~P.eri<!{·~··: <.',.'! .. ·.· ··:~:·:: ..• ;_ ()~··· ·. ·.~ :~~'::;:i:<01 . :•. · < 

Com· à Rubrit~ de Sua .1\làges~de o 'Im.p~~ador-', 

,<j.• 
.. f . 

~. -· 

. ·.... ; ... _ _':..' 

~ •. J ." { • 
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COLI...ECÇÀO DAS LEIS ·no IMPERIO bo BRASIL. 

1812. 

TOUO 5. 0 PAilTE 2.a SECÇÃO 79. a 

DECRETO N. o 226- de 30 de Setembro de 18·i2. 

A/anda que cessem os e,{feítos áo Decreto N. o 184 de 20 de 
. J unlw do corrente al11l0. 

Hei por }Jem Determiuar , que cessem os effeitos. do 
J)ccreto lllliiH'l'O cento e oitenta e t{Uatro de vinte de Ju
nlw do correu te auuo, que lUandon observat· as Leis 
l\1 il itarcs em témpo de guerra nas Pro v iucias de São Paulo 
c M iuas ,· em quanto uas mesmas Jlroviucias existissem for-
ca~ rebeldes. · · 
· José Clen1eQte Pereira, d~ 1\Teu Conséllw, 1\Iiuistro 
e Srcrctario d' Estado dos N.egocios da Guerra, o tenha 
assim cntcnditlo '· e faça executar com os despachos Iie
ccssarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Setbn-
1H·o de 111il oitocentos e quarenta e dons , VJGeSHIIO pri
UJe.iro da Iudependcncia c do hHperio. 

Com a H uh rica de Sua l'IaGcstatle o Imperador. 

José Clemente Pereira. 

•. 
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COLLECCÃO DAS l.ElS no Il\IPEH IO no BRASIL. 

1 ~12. 

'[0:\10 5. o PAilTE 2. a 

DECRETO N. 11 228 -de 19 de Outuhro d<' 1812 . 

. Manda ol;servar u5 E.~latulos da Ordem âc Pedro 
Primeiro. 

Havendo Sua 1\laGestadc o Imperador .:\leu Au
Gusto Pai, de saudosa memoria, crcado, por Seu lm
JWrial lleerelo de dezaseis (le Ahril de mil oilo(~enlos 
-.~ vintP e st~is, a Ordem, que Se Dignou U.e U.eno
mina.r- Ordem de Pedro Primeiro, Fúndador do lm
perio do Brasil...__ com o fim de Marcar de huma ma
m•ira distincla a epoca, em (pte foi reconhecida a In
depciulf'neia deste vasto I mperio, que o "1\Iesmo 1\fcu 
AuGusto Pai Ten~ a (~lória dtl Fumlàr, e do qual Foi 
o Primeiro Imperador Constitucional; Han·ndo alôm 
disto Conferido alr,uns Gritos da referida OrdPm ·a di
versos 1\lonareas, f~ a pessoas de distin<'la qualitlaJe ; 
mas wio se tendo, por inconveuienles que sobrevie
rão, assir,nado os Estatutos então orr,anisados para re
r,ulamenlo da mesmà Ordem : Hei por bem que os 
mencionados Estatutos, os quaes juntos ao presente 
Decreto baixão nesta data com pequenas modificações, 
sejão assignados pelo :Meu aclual J\'linistro e Secreta
rio rl'Estado dos N<'r,oeios do lmperio Candido José 
de Araujo Vianna, c se observem como nelles se con
tt~m. O mesmo :Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lmperio, do l\'Ieu Conselho, o lenha assim 
entendido , e faça executar com os despachos ncces-

. sarios. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Ou
tubro de mil oitocentos e quarenta e dois, vigcsimo 
primeiro da Jmlq){'ndencia e do Impcrio. . 

Com a Huhrica de Sua Ma,~t'stadP o Imperador. 

Cn,lflidr.· .fosr: dr /fraujo l'ianna. 
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cujo, ·nurn~ro.t;-~erá ·.Jil]lit~do_ -~_·.cem (·~Á o :de:: C~n;nlllen~. 
d(ldorês, que~·não pa5sarãà de cin·coenta ;~.e .o a. o Grã.;< 
Cruz-és, '<queo'.chega-rãc-.~' :a· do~e~_ i;~: • , ; . • . <~t .-,.!,. · '\· . · 

Art.:. ~.9.~ As,PêSsoas·.ldà. Impetiar F~miliá ·,~rão
Grã-CruieS>; · rilas · tant_o estas_ Augustas:: Persónágens, 
como os.~.Estfang~i~;_; ·: a_.·q1.lem}for~m- -~<>~feridas as 
CondecC?rações··:de9ta:"··Qrãem ~; serao_ répu~d'es ~Supra""' 
numerar_ios ,_ e não ·p~~stario juramento·;:<:· .. ,. · · · 
. ·Art.'. a~ o ... os· Cavãlleiros · qsarão .cfà I~s~gnia , ou 
Venera, enfiada;v·ein · verde· orlada· de branco., atada 
em h uma· Wis~.casu.f .. J~J,lo· :e~erdo :_q~;;_ve~ti~ ,.~ou 
f~tda:,, . d · .. , ~" . , ~ ·, ·.;~.:- ~::#ifno~f ~e ~;pQiJica ~~111~ a~ :_oti tras 
<mtêrr~ ·;· ~~~~õ .'· Os· Commerrdadores usarão da 
~hapa' ou bordado sobreposto no. lado esquerdo' 'do 
vestido, .ou f~rda., .· ~-:,da Insignia pendr-nte df sim i ... 
lhante fita lafga:: a~ pe~~oço: os Gr~-C~~es 'f _!llêm_ da 
chapa.., trarão .-~Q tiraç.Olo as ~an.das '>?u· ~fitás ,larga~:-
yerdes , orla_da~ de:·: b'a"co, com ~ .Jn~atha ,d~. Ordem·, 
tutlo na éónformiâade :~_do padr~o junto~~:.~- . , 
, .A~t.. J:~i. ~sta. O~dem g.~ará dç tog~s as honr~~. 

e cons1de~aço~--,. _de._ q~·; g~~->a~ .• ou.t~~~ do .Imperw_,. 
no que .na~.:,~or. ~optra_rtQ ·a -Con~tltutça.o .. , . . .. :-,.. 

, Art.-·_6 .. ~ .Aos. G~-Crúzes- da -Orde~··'c!Qmpetu~a o 
Tratamento de- Ekcé,lencia , ··quando por outro· titulo já 
·o não tenhão; ássim como aos .Con;unendad<?.t:es ,o · Tra-
tamento de Senhoria. ~ · .· ·•· · 

' Art. 6 .. 0 Tod~s o~ que for~m .P]O~ovíd~s.a~~ dif""' 
ferentes Graos ·desta Ot;d,em; ·prestarao JUramento', nas 
mãos do Ministro e Seéfetario d'Estado aos-Negocios do 
lmperio, de. serem fieis.'.ao · Imperado·r, --~ á ·PatriCJ.,. dO' 
que se fará.· as~~nto ~m ._hum ... I_i ... ro ,destinado. ·p~ra este: 
fim,. e ~ntes ·dtsso' nao. poderaQ. ~sar ~a~,:_lns•gmas. : 

· · ,, Art. ·1.0
'-: As· nomeações ~eraq feita~'por Dec~etos r 

. a~ign·a-~os p: -.~ .. ~_o.· ·~rão~Me~tte .. :' .. · .. , e re~. eren·.· da~os;;p.el9·· .~i
,- ntstto ,, ~r~taJ'ít): _ d~~~qo -dos, N~ociOSt,5(}o _Im,per1o ~ 

e por .ef\e --~·~pedirá â;~inpeten~é Cart~;, que flervirá 
de ti tuló , ao ~:':tgraCià_dQ, ;~~o-· qfi\t ~'p~~iH'~ o .)j.nramen to 

\. j ' ·:~" ~-~-":~:; ~-~:~' >~·· ..... J,.:,:·.· ' 
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acima mencionado, por si , ou, no caso de in1pedimetlto 
legitimo, por procurador, obtida a licença necessaria. 

Art. 8. 0 Todo , e qualquer condecorado com esta 
Ordem, que commctter (o que Deos não permitta) 
algum crime contra a honra, c contra o juramento 
prestado , será expulso da Ordem , perderá todas as 
considerações , e ficará inhihido para sempre do uso 
da 1 nsignia della, precedendo sentença condcmnaloria 
pelo Juizo competente. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Outubro de 
1842. - Candido José de Araujo Pianna. 
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TOM:O 5.!>-

e 
, Cle~ ' 

mente. ;; Conselho, 1\linistro f Secre-
t~rio d 'Estad~ _dos ~~~~i_?s da . Guerra , _ _.q~e~ ass~m o 
tenha entendtdo-, .. e faç~·~executar. Palacto···do Rw de 
Janeiro e~ /inte ~~-í~2~--~e ,Out~hr~ .dtfk.mil~%@fttos 
e. qua.rentà. ·e d~is ~--.~l~tmo · P!I~e1ro -~~ -Ió1lependen-
cta .e -do _Im?~~~-~·~ ·.· :::~ > ..•. ~:· .'. , ... >.·. ;,-~. ···-~~.•·· ~~~.-~->· . 

Co~ a ·Rhhriçti··~:àe.::â~~~~de a _Inip~;àdor . 
. : .···· :.~;.·.,.,: .l_i'.tJiJ;;;,t~e::rt~i .: ·'1 ._;.;~·r .. ~/~ ... _,.,.· 

·. ··. · · .. ,_, . ·losé Clementé: ·Peiteira. < •'J-\ ~ .. ~ .. _~' ··•t~ . ' . . ' . ; .~ ·. ·.·· ,· •.·~:-.-~ .- ;;J . 
r , 

' ' ' .~"" 

. R~j~;;,~~~· P.~rà ~,i;f~~ llO .Decr!;IQ ";,~';,;,;;, 25~ 
. · . . . de 3~)le~;f~~-~rl! -~-~~f-~·· ~~l·~ · ... '' 

•····. ' ·'· ··\ ,, 
Art. , 1 .:0 ;' O Presidente da Provinêi~~de,São .Pêdro 

do Rio qra:nde ·do Sul fai<i .·. publicar, por ,J>án9o. mili
tar ' que'·' ~.p-rohihida' tàda:~a: eommunicação . rommercial 
com .a pài'te. 'da. referida ·Provincia occupàdà 'pelas for
ças rebelde$, d~sig~ando·. os li.mites alem. :dos quaes 

. todo .\:,~eommercio -será. !ido ;por contraband? •. -~ -
· Art. 2~0, . O mes_'IJl'fl"·~I:~3l~en~e .he aut()~dP para 

mandar 'prénde_r s~m .~ .. ~u~~ (or~ada ,, . e: cóDSérvar em 



pnsao sem processo por tempo Je hum anno , fazer 
sahir para fóra da Província, ou assignar lugar certo 
de resideneia dentro delta aos indiciados de 'pratican·m 
o referido commereio, al<\m <las pl'nas em que incor
rerem pelo crime de contrabando, na conformidade 
da disposição do Artigo 1. o do Decreto N. o 258 dC' 
~O de Novembro de 1811 , sem outro proePsso mais 
<ttte a certeza que puder ohter de o praticarem, ou 
haverem praticado por si, ou por seus ag('ntes, d<·pois 
da data da publicação do sohredito hando. 

Art. 3. 0 O mesmo Presidente' ser:\ ohrir;ado a 
rf'metter todos os mezcs á Secretaria d'Estado dos N e
r;ocios da (~uerra huma rcla~·iio dos individuos contra 
o;; quaes houYer procedido na conformidade do pre
s<·nte Hegulamento. 

Pa~~o em 22 de Outuhro de 1RH. -José Cle
mente Pereira. 

DECHETO N.o 230- de 22 de Outubro 1l1~ 1812 . 

.. 4ddilando o Regulamento N.o l!lO de 9 de Abril ul
limu, sobre a arrecadací'io da Dizimn da 

Clzanccll~ria. 

Hei por bem ordenar cpw se observe o ~PguintP. 
Artis-o U nico. <Juandn o valor da co usa d<'man

dada for maior de 1. 000~ rs. , c exr,cder por isso a 
importancia do imposto a 20./7') rs. , não sPrâo as parl('s 
ohrigadas ;\ fazer o promplo pagamento na oecasiilo 
em que se sellarem os autos, na fúrma do Artigo 2. 0 

do Regulamento de 9 de Abril de:--te anno; mas somente 
se averbará , nos termos do Art~go 12 do mesmo Rcgu
lamento, para ser paga pela parte venc-ida, CX('q>to o 
caso do§ 4. 0 do" referido Artigo, em que ficará ~nhsis
t i IH lo a sua d isflOsir.ão. 

O Viseom e d~Ahrantcs, do :Meu Conselho, Se
nador 1ln I mpcrio, :Ministro e SP<TPtario <l'Eslado dos 
NPgocins da Fa:wnda, e Presidente (lo Trihnnal do Tlw
soHn> Pulllico Na<'ional, o tc11ha assim Plll('ndido, c fa(':l 



continua >
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COLLECCÃO DAS tÊiS 00 IlWí»Eítid DO fiRÀSfÍ. 

18·f2. 

SECÇÃO 83. a 

DECilErfO N, o 2:H -de 23 i(e Outuhro dê t 842·, 

Jfat·ca o vencimento do Carceret'ro da Caddà llii 
Cidade de O eiras , da Provincia do l'iauhy. 

llei por hem, para execução do Artigo oi la v') da 
Lei numero duzentos c sessenta e hum de tres de De
zembro do anno proximo passado, :Marcar ao Carcereiro 
da CaJêa da Cidade de Oeiras, da Provincia do Piau
hy , o vencimento annual de trezentos mil réis, depen
dendo porem da approvação da Assembléa . Geral Legis
latint, na conformidade do citado Artigo, 

Paulinó José Soares de Sousa, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dós Negocios da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte c tres de Outubro de mil 
oitocentos e quarenta e dous, vigesimo primeiro dii In
c.lt>p(~t\(lencia P do ( mperio. 

Com a Huhrica d~ Sha lVIagestadc o Impcra(lol:. 

Paultno J'osé Soai·es dd Sousa. 

-· ..... 
O'ECltEl'O N.à 232 ....;.;·de23' dé óutubrd de ú~f2. 

Cria lium Prorriotor Publico na Conzâ'rca da Cidade 
Capital da Provincia de Goyaz , e rnarca-lltê 

ordenado, 

Hei por bem, para execução da Lei numero du
'.f'ntos f' SPSSPtlta (' hum dP lrP~ fle DPzernhro do ann~ 
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_ .. · ,_ proxiii}o passádo. , e __ em:~~.-· ~for!llidade dos respectivo~ _ _ 
:-,.·Regulamentos, :-Decreta(-o seguinte. · . · . · 

. ·_-. _~.-•. _-._ .. ,,t .. -.. :-d~_,.ti··". o·.· um(!.o •. -·.·- &.l:e. á Jiu .. m _I).r_9IDA.· to·r·_~Pu. hliéo na · _ · --.,.: . .-._.eóiii' ")iti·Cilia;._ -~ ··;.: · __ t*Ptt)virW~âé~uo. aí··,(~eil- ·. _--
"~-~~?; een'~& ~·~:·~td~~~~r~ . ~~l~~ _ ·-.. ~·~nt-c.': ~I1 réis~ -_ : -_ .· 

·. : 1\linifi"~?d:ia~~fo>':t~· N~~~:~ ::J:,1i~~; 
. o .tenha .assim eii'tendidó--,~~-e façà executar.- Palacio do 
· Rio dê Janeiro· em vinté'}:~.:tres de Oútuhro 'de mil 

oitocentos e qu,arenta_; é dous, .' vige5imo: · prim~iro dil 
Independencia e- do lmperio. ·" .:"'·-~---., · c·:.'_ > -· 

; Com a . R~!>fi!'Á{~~ ~~~~i:sÍa.~t;_,oj~~t:rad;o~~ 
' .;·;~-~- - ~- -~-~.1:-· li(·~· --~ ~- / . ~\~/,_: ......... : J : ... ---~-

,----.. -...:.:~-; · · · :'José~~s®r:él: dt!'Sóu&a: 
r .· ' •• • 'h-·f..'·.; 

-·-· t• . • ' 

~ ~,~)~~ ~~W. ~ ~, ·. __ : .... _> -.;·,g~.·:·.~_"_:;..._·._:.v ··._ .. · 
._ ... :~:~-~-.: __ ~·;~t.:*'l:'!-·:·' .. : . . . ' . >· :" ' . · .. 

--DECRETO -~;o 233 ~"de 23 de Outub~o de 1842. 
. . -. . ) "' . '. ~ ' , . . }. •. ~:' . ; •. ..... . '• 

Marca o ordenado·. que de_ve· '-ve1z~er .o Jut~·Municipal 
e de·Orphios do Termo do Bdnanal, da Pro'VÍTicia . 

. . .· · \ de Sã(J · P4ulo~ · · 
-. . . . . . .'\~ .. ~~::: ~ ' . 

· Hei· por hem, para -~ução da Lei numé~~ du-
. z~nt~s.-.e ~:s~s~nt\~~4"St·:~~lt~--~e Deze~&&hro ~0.a~n() 
p_rox~mo<pa!!~~d.?M~. ~1~~~~~~m1d_ad_e dos r~e~~chvos 

, , Regulamentos ,~uecretar ;O se,gu1nte. . . . -· '... . .. · 
··' · ·Artigo 'unioo., O lui1. ·Municipál e . de Orphão~ 
-do ·· Termo do Bananal,. él_a -.Pro v incia de São_ , Paulo 1. 
vencerá*» ord~ado. annuaf de trezentos mn .réis,: ... , ' .. 

. . ,~. Paulino ~ José~-tSoar~ ,·dé Sousa, do Meu Conselho·:, 
_Ministró e S~cretano 'd~~tu~o~dos Negocio da Justiça; 

_ .o <tenha-assim ,entendido', . e faça.· executar .. Palacio d9 
·: ~io: _de Jan~i.Y<!,,~~ ~in,~ê-A~tres .de .Outuh~o ·?~-mil 
·.;. ~ttocentos. e:· quarenta e-. !lõ:Us , .. v1gestmo pr1meuo· da 
, · ~n~~pendencia e do.- 11IlP~~~\i. · ~- ·. . · _ 

.. , ... t ~·· ·, ': . • •-.' ,.; . (.~ .. ~ ,· • ;'' '.I • .. ·,., ·, .. • 

.. ~:;~ ,à: .. ~~if~ ~~,;là~:.:o' ~e~~!"· • ... 
-··.. · . · ' ~Paulijí(i:}-J_qsl~-SQaf"e,."#e : Souaa. , 

' :~·11~<' ' . -- . . ~~ 't . 

. ·~ .· ' .. 
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l>l~(.~RETO N. 0 2:\4-de 23 deOutuhro del842. 

J.Uarca os ('Cilcimentos dos Carcc-rci1'os das Cadéas da 
Província do Espírito Santo. 

Hei por hem, para execução do Artigo oita~·o da 
Lei numero duzentos e sessenta e hum de tres de De
l.cmhro do anno proximo passado, Marcar aos Carce
reiros das Cadêas da Provmcia do Espirito Santo, os 
''encimcntos annuaes, constantes da Tabella que com 
este baixa, assignada por Paulino José Soares de Sousa, 
do :Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos 
N egocios da J usli~~a , dependendo porêm taes venci
mentos da approvação da Assembl(:a Geral Legislativa, 
na conl'ormidade do citado Artigo. 

O mesmo :Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça exe
<~utar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de 
Outubro de niil oitocentos e quarenta e dons, vigesimo 
primeiro ela I ndcprndencia e do lmperio. 

t:om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 

Tabella dos vencimentos dqs Carcereiros das Cadéas 
da Pro vincia do Espírito Santo , a que 

se refere o Decreto da data desta. 

Care,ereiro da Cadêa da Cidade da Victoria ... 250~000 
)) >>. da Villa de S. Matheus .. 100~000 
>) ,, Nova Almeida..... 80~000 
n >' Guaraparim .....•.. · 8o;mooo 
>> >> Benevente ......... 100~000 
n )) Barra de S. Matheus .. 80;ff)ooo 
>) >> Linhares. • • . . . . . . . 80~000 
>J n Itapemerim........ 80~000 
)) >) E~pirito Santo. . . . . . 80;tpooo 
)) )) Serra ............. too;mooo 
Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Outubro de 

1 ~ ~2. -- Po.lllino Jose Soarc5 de Sousa, 
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COLLECC/\0 ])AS I ... EIS no ll\IPERIO HO BHASIL. 

1 R12. 

l'AJ:TE 2.a sEcç\o 81.a 

l>ECT1ETO N. 0 2~6- dP :21 d,~ Ontnhro ele 1842. 

1 )rclara quaes os Termo~ da Província d1z Para!tiba 
do Nor·te fJllC devem ser reunido-" á Ollfr:os, debaixo 
da jurisrficção de lwm .Juiz JllTtlzic:'pal r de Orp!Jãos, 
t~ quaes ntio ; bem como os Trnnos que .fi'cfío de
hai.'l.·n da jurisdicçtío dos Jui7-rs 8rth51Ífutos; cria 
hum Promotm· Publico em crula lwma das Comarca., 
da dita Pro·vincia , e marca ordenados a todos cssl!S 

Emp,·t>grulos ~ c o z•encimrnlo que deve percebei' o 
J1mamwnsc do respectil•o Cl,f>.f'r dr Policia. 

llPi por hem. para cx<'ctwilo da Lei numero du-
7.<'lllos e sessenta c hum de tres de ])cz('mhro do an11o 
proximo passado, e em conformidade do-, re~r~·ctivos He
gulamenlos, ])('crelar o sPguinle. 

Art. t. o Fic:io reunidos, dehaixo da jurisdic~~âo de 
hum .lui1. Municipal, que aecumulará as funcç:ões de 
.l11~1~ de Orphã~.' na Província da P~rahiha do, Norte, 
o lermo da Cubdc com os das '\i tllas do Conde c 
Alhawlra; lo da Villa de Campina com o de Cahaceiras; 
o 1la Yilta de Pomhal com o da de CatoM, salva a 
excepcão do Ar I Íf~O (ruarto, pelo , que respeita ú juris
clic~·:io sobre os Orphãos no Termo da V illa (lo Pomhal. 

Art. 2.° Cada hum dos Termos das Villas do Pi
lar, de São .loão, de Bananeiras, da Independencia, 
llc Pianc.ó, c de Sousa, ter:í. hum Juiz 1\lunicipal, que 
<ll"cumulará as funcções de Juiz de Orphãos. 

Art. 3. 0 
(}.; Termos das Villas de I\iamanguapc, 

Brejo (I c An~a e de Patos, ficão dehaixo da j urisdicçãn 
rios .Juizes Substitutos, de •rnc trata o Artigo ,Ie1.anon~ 
da ~ohn,dita~LPi . 

. 1\rl. i.'; Nn:- (('rmo~ da:-> \'ill;ts do Brejo r~ Pom-
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- h~ r~-- ~jur~di~ção dos.Orphã~s~~er~ exercida pelos Juize~ 
~ do Civel. ~ . •!>' . · · · ~: . · ~~,. .. ~ ~;~ ~~ . . ·, : .' 

· -~~-.:'ki1~~~~P-~tJuilés> ~o .. ;tdt1 .que~·:· trata· ó . L 

·<: Adigó~~prind~f-)êh~rfó!~t 'líú.~ 6 ordenado annual ·/ · 
· de. trezentos:1nil 'ré~~ ···olt·::Q~ :qlie: trata: o•· .Artigo ae-

. · gundo,. o. -de dütentbs ê_ éinco~nta mil réis. . : - . 
· · ···Art~'t:o··-Haverá hum' Prômotol''Publico em cada, 

Comarca da. referida, .Provinc(a·:~. d da Comarca da Ca~ 
• ~ ....,. ' •t I ,. '• , •, 

pital vencera ·o or,lenn~o ann_Ual de.quinhentos mil réi&. · 
Os·das outras. o· de seiscentos· -tni\ 1réis.;:. "'·· .. •.. .. · . 

·. Art.- 7. ~-O Amanuense do. Chefe' a e- Póliêià terá 
~-'o' vencimento. ànnual 4e' trezentos mil réis'' aé'pendendo 
- pórêm . da áJ!f>rovação 'da. Ass~mbléa Geral Legislativa, 
· na_.confórmiaade .do Attigooit~vo da_ c_itada Lei., • 

. .. ·.Pau.lino_ ._:·, __ J __ 0.~.~: ~~-~-es_::··:·_l-d~~~ 1-·~_alL .. PÓ_-~e':l_·_Consel~o·; 
',~nts~~o . ._.~~·~r~~lq.;;~~~ .:;. t'egocl?~ 'da: Ju~tl~ ,_ 
·.o.,.tenh~~tt'Jt''entelidtdo :- e· aça e~acutar. 'Palaçm. do ..... 
_ Rio ;de Janeiro em 'Til) te e quatro de. Outubro de mil 

dito-centos e quarent(\ ~. ed<?us, !!~imo primeiro da In~ 
dependenci~·".e. ~4o -~p~io~· -~.:-· .. ~~r:~':···_".~\ "·" .·:,~- ·• 

~:,.,... ''.' .·:~.· .~·~'·•·' : "• • •' ~. '• rj(Oo~ ••• ~ •', '. _. ' ( ,: ' ' • ~ ~ ( 

· Côm 'a Rubrica. de.' Sua· ~6cstaclé: -o' línperadqr \ · 

. ·\""'. 

·~. ~ •· \ 
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COLLECÇ,\0 DAS I. EIS DO 11\'IPEillO no nnASJ L. 

1 R12. 

I'AitTE 2.a sEcçio S5.a 

nECRETO N. 0 237- de 5 de Novembro de 1R42. 

Crit& douf Amanuenses para o expediellte di, Repar
ticfw da Policia da Província de Seio Paulo, 

• e marcar-lhes os vcncimcTZtos. 

Hei. por hem, pam cxceu~-ão tla Lei numero du
zentos c sessenta c hum de lres de Dezembro do anuo 
proximo passado·, c em conformid<&de dos rcspPctÍvos 
HP{~ulamentos, Uecretar o seguinte. 

Artigo unico. O Chefe de Policia da Provincia 
tlc Siio Paulo ter~ dous Amanuenses para o expediente 
d<t sua Hepartição. Cada hum delles ter~ o vencimento 
annu:tl de quatrocentos mil réis, que fica· dependendo 
da approvação d'Assemhlé~ Geral Legislativa, na con
formidade do Artigo oitavo da citada Lei. 

Paulino José Soares de Sousa, do .Meu Conselho, 
'Ministro e Secretario d'Estado dos Ne{jOcios da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 

· Rio de Janeiro em cinco de Novembro de mil oito
centos e quarenta e dous, vigesimo primeiro da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagestadc o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 
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]f arca ordenados aos Promotores Publico.i das Co
mal'cas du As8Ú, e da dlltzioridade, da Prrwincia 

do Rio G1ande do Norte. 

Hei por hem, para execH~·ilo cla Ll'i lllUJwro clu-
zentos c sessenta c hum de trcs de Dezemhro do auno 
proximo passado, c em conformidade tios respecti Hh 

HeGulamcntos, Decretar o seguinte. 
Artigo unico. Os Promotores Puhlicos clas Co

marras do Assú, e da 1\Iaioridade, da Prov inci<t oo H i o 
Crande do Norl<', vcneci·ào c:ula hum u onl<·nado an-
nual de. trezentos mil réis. 

Plmliüo Jos<~ Soares ch~ ·Sousa, do i\h·u Conselho, 
1\'linistrq c Secretario <l'Estado dos Negocio'> da .lusti1·a, 
o tenha assim entendido, c fiwa c•X('I'II L1r. Palal'io do 
Itio de Janeiro em ciiH~o d1~ Nm-,·mbro <k mil oito
centos c quarenta e dous, vigesimo printeiro da lnde-
]lf'JJdencia e do I mpc~rio. 

Com a Rubrica d1~ Sua 1\Iagcsta1le o Imperador. 

DF:C:RETO N. 0 239- de[) de Novemhm ele 1812. 

Cria Promotores PulJlicos nas Comarcas da Provin
cia do Espirito Santo, e lwm Amarzuense para o 
expedierile da Repartição da Policia, e marca or
denados áquelles Emp1·egados, e grat~ficação a esre. 

Hei por hem , · para execução da Lei numero du
zentos e sessenta e hum de tres de Dezeml•ro do anuo 
proximo passado, e em conformidade <los re:;;pcetivos 
Rf'v,ulamentos, Decretar o seguin Lc. 

Art. 1. 0 'Haverá hum Promotor Publico em cada 
hnma das tres Comarcas da Provincia do Espirito Santo. 
O «la Comar('a rl~ S. Matheu~ H'fWf'I':Í o ordPn:Hlo :m-
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bual de seiscentos ma rc.~is. Os dâs Comarcds J~ Victo
··ia, e de ltapemerim ,·cncerú cada hum o ordenado 
annual de t.rezt'ntos mil n:is. 

Art. 2 ° O CJ,cfe de Polic..:ia da dita Província 
terú hum Ama11uens<~ pnra o c~qwdientc da sua Hepar
li<::lo, o qual \CIICt~rú a gratific:ac:lo armual de Jm.cn
tns P ciucoenla mil n:is, depewi<•Hdo pon:m da ap
provacão da Assemhl<;a (;eral Le{~islativa , Jla confor
midade do Artir,o oitavo da citada Lei. · 

Paulino José Soares de Soüsa, do .l\Ieu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos 1\er,ocios da Justi
<·:t, o tenha assim ci1lendido, e faça executar. Palacio 
do Hio de .Taueiro <'111 cinco de Novembro de mil oi
toC'Cillos e quarenta c dous, vigesimo primeiro tla lnde
lH'JHlem·ia e (lb l mperio. 

Com a Rubrica df' Süà :MaGestade o lmpcratlt:n:-

Pnulino Ju!~é Soa1·eJ de, Sousa. 

·DECHE'fO No 240 .;;...._de fJ de Nm·ernhro tlc 1R42. 

Designa quantos .Tui:.cs _Uwzicipacs, c Promotores Pu
Micos devem. haver na Pruvinci'a do Jllato G?·osso; 
JJuzrca-fl,e.s ordenados , bem como os vencimentos 
do Clwfe de fJolicia, seu Amanuense, e Carcerei
ros das Cadéas da mesma Provinóa. 

Hei por bem , para exL'cução da Lei numero du
zentos e sessenta e hum de trcs tlc Dezembro do anno 

.
proximo passado, e em conformidadé dos respectivos 
Rer,ulamPntos, Decretar o scr,uinle. · 

Art. 1. 0 Haverá hum Juiz l\lunicipal, que l!ccu
mulará as funcções de Juiz dos Orplü'i:os, em cada hum 
tlos Termos da Cidadt~ de Cuyabá, da Villa do Diaman
tino, e da tle Poconí~, naProvincia de 1\'Iato _Grosso, 
vencendo cnda 11llm o ordenado an11ual de quatrocen
tos 111il n:i!'. 

Art. ~. 0 O TPnno da Cidndf' dP l\'lato Grosso fi-



( 446 ) 

t~Ul'ét debaixo da, jri;i~dicção .los .T uizes Substitutos , de 
que tratá: o Artigo dezaoove da citada Lei de trPs de 
Dezembro do anno ·proximo passado. 

Art. 3. 0 Haverá lnlm Promotor Publico em cada 
huma das duas Comarcas da sobredita Província; o da 
Comarca da· Capital vencerá o ordenado annual de oi
tocentos mil réis, o da de Mato (~russo o de sei.;;een
los mil réis 

Art. 4. 0 O Chefe de Policia venccr:í. a {jratifica
ção annual de oitocentos mil rris, c o seu Amanucn
sc a de quatrocentos mil réis. 

Art. 5. 0 O Carcereiro da Cadêa da Capital tPr;Í 
o vencimento annual de trezentos mil réi5, os das Yil
las do Diamantino e Poconé cem mil I:t~is cada hum , 
e o da Cidade de l\liito Grosso oitenta mil réis. 

Paulino José Soares· de Sousa, do l\Ieu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Est<~;do dos N('r;oeios da J usti
ça, o tenha assim entendido e fa~~a executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em cinco de Novembro de mil oi
tocentos e qu<trenta e· dous, vigesimo primeiro da ln-
dependencia e do Jmperio. · 

Com a Rubrica de Sua l\'lagestade o Imperador. 

Paulino Jo.'it: Soare . .; d~ Sowa. 

-·-
J>ECRETO N. 0 241- de 5 de Novembro de 1842. 

Jlarca a gratificação que deve perceber o Clu~Je de 
Polida da Província de Doya:. 

Hei por bem, para execução da Lei numero du
zentos e sessenta e lium de tres da Dezemhro do an
uo pro~imo passado' e em conformidade dos respectivos 
Regulamentos, Decretar o seguinte. 

Art. unico. O Chefe de Policia da Provincia de 
G<?yaz ,.perceberá a gratificação annual de quinhentós 
mtl r(•ts. 

Pautino Jose: Soares de Sousa, do l\leu Cnm;eJiw, 
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1\linislro c Secretario d"Estado doi Negocios da Ju5ti
ça , o tenha assim entendido c faça executar.' Pala cio 
d.o Hio de Janeiro em, cinco de Novembro de mil ói
toccntos e quarenta P. dons,. vigesimo primeiro da In
depcndcncia e do lmperio. 

• 
Cgm a 'R u btica de Sua l\J agestade o Imperador. 

Paulino Jose Soares de Sauia. 



: COLLECÇÃO DAS LEIS DO L\IPERJO JlO llR ASIL. 

181:2. 

TOMO 5. 0 

IJECHETO N. (' 2·d -de G de .:\o,·cmbro de 1842. 

1llarca ordenadr)s aos Juiz~s t.llténÍcljJacs f! de Orphiios 
da Provincia de .Afinas Geraes, o·ia IJ11m Promotor 
Publico em cada !utma das Cunuzrcus da mesma 
Província, c (?Slauelece-lhes on/:,nndus, bem cu11W 

marca a srat,jicação do Clu;fe de Policia , f! os 
vencimentos dos Cnrcereircs das Cadeas. 

Ilci fH>I' Jwr:1. pam < \C'(·•w;!o da Lei lllllTilld du
zcnto~ e st•ssPnla e h 11m de lt <'S de .i kzemLro do a11no 
proxirno pas:;;ado , e em conf'oml idade dos n·~~;t'l'l:; ·Js 
l~cr,ulamcnlos, D1'1'1'dar o ~~·guiul('. 

Art. 1. 0 Os .Juizes i\ltllli('íp;ws <' dl' OrpL:Io:-; dns 
Termos do Ouro Preto, SaLarú, Pitangui, Cllrn·L.>, 
Cacl,;, S. João d'EI-Ht_·i, S . .TcN;, Lan;1s, ()1iYcira, 
Tamando:'•, Campa11ha, Tr.es Pnrrlas, Ap11·wwa, Ba('
)H'rHiy, Pouso Al<·gre, Jacul1y , ( :alda:', Ja{~llai-y, I ta
Lira, Piranga. t)prro, JJiamanlilla , ConccÍ~'ào , J\1 i
nas NoYas 1 Rio Pnrdo , Formigas, S. Hom:lo, .la
nuaria, Paracat t'l , Patrocinio , Araxá, c lJ lwraha, da 
Provin•·ia de J\li11as Ceraes, n•m·cr:í cada hum o or
dl:'nado annual df' trezentos mil rt:is. 

Art. 2. 0 Os .T uizcs 1\Iun ici p<ws dos Tl'rmos n·un i
dos de Qucluz com o do Bomfim, de Barbacena com 
o <la Pomha, de S. Joilo Ncpomuceno com o do Prc
sidio., da Villa Nova da Formiga com o 1lP Pinmhy , 
de 1\Iarianna com o de Santa Barbara. H'I!•·na ('ada lnll•l 
o ordenado annual de duzentos e cincocnla mil n;is 

Art. 3. 0 Haverá hum Promotor Puhlico 1•m cada 
huma das Comarcas da dita ProYineia. Os das Comar
cas do Ouro Pr(•(o. Bio das YPihas. S«>JTO, c Par:-t
hihuna, 'cllccr;Í l'rtdff hum o nrderrado ílllllllal dP ""'" 
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('f'lllos mil réis. Os das Comarcas Ju Rio das .Mortes, 
Hio Verde, Sapueahy, Hio de S. Francisco, e Pira
cicava perceberá cada hum o de seiscentos mil nSis. 
Os das Com.;r ca:; tle Paran:í. , Jl io Gramlc , Paracatú c 
( ~•'qnitinhonha o d(' quinhentos mil n~is eada hum. 

Art. ·1. 0 O Ch .. re de Policia da sobredita Provin
ci;l perc<'her;Í. a gratifica~·ii.o amPJal dt~ oitocentos mil 
n'·is. 

/ .. rl. 5. 0 O Carcereiro da Cad1~a da Capital da 
Pnn·incia tcrú o vencimento annual d1~ quatrocentos 
mil réi~. Os das Ct~lcas dos Tr~rn1os d!' i\farianua. do 
Saharú , do St'rro , Dianwntina , dP Batllili'Pila ,· da 
Campanha, dt~ Paracalú, de ~finas .\ma-.;, c de S . .lo:lo 
dT.I- H1·i , o d1• n•nl<J I' ,-inle mil .. ,·.j-; .. ada hum. Os 
th·; TtTllws de <Jw·luz, do Bomlim. de Sanla Barha
ra, dP Piranga, de ll;tbira, de Pilí111gni, Cundo , 
Ca1't1;, da Pomba, do Presídio, de S. Joii.o Nt~pomuce
no, d(~ S. José ~ de Lavras, de Olin~ira, de 'faman
d,.:·,, da Viíla Nora daFormiw1, dePiumhy, d~Bac
pcrHh , d<· Ayuruoca de Tr es Pontas, dt~ Pou:-;o Alf'r,r·c , 
d1~ .lal'ul.y, de .lagu;try, 1L' Caldt~s, do ;\rax:i, de lJhe
ralla, do ]1;:trocinio, da ConcPido, do H i•• P:•rdo, 1!e 
Formigas, .:am.aria ~ c dP S. Hom:lo, o dP SPS!"t!llla 

m; 1 ;is cada hum, dqwnder1do, pon;m, tae~ rem:i
nu·n:,,s da approrac:lo d Assf'mhl<~a Ct·ral LegislatiYa, 
na ('OIII'onnid:•dp do Artigo oitavo da LPi d1~ Ires 1le 
lkzPm hro do iHlilO proxim1l passado. 

Paulino Jos«; Soares de Sousa, do .L\Ien Conselho, 
_1\fiui-,lro c Secretario d'Estado dos .Ncgocios ela Jnsti
ca, o te11ha assim entendido c {il(·a executar. Palacir'l 
;In Hin d~~ .Lmeiro em 7'1'j.; de' f't;\.Pmhro d,. 111J oi
lo1Tillos e qu<tn~nla I' dou:-;. Y'(ii'--IIIHl primeiro da ltl
d~T''tHieucia t: do lmpcrio. 

Corn <1 Hubr!ea de Sua ~lag-t~st:tde o Imperador. 

Paulirw Josd Suarr~ de Sousa. 
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DECRETO N. 0 243 -de 6 de No,·emLro de 1842. 

/)eclara quaes os Termos da Provincia de jJfinas (;e
raeJ, que devem ser reunidos ri outros, debaixo da 
ju.risdicçí'ío de Juizes Jll uncipae5 , que accwmdanio 
a.o; fwzcçi'ies de Jui:::.es dos Urpluios, e quaet não. 

Hei por hem, para exccuçfto da Lei numero du
zentos e sessenta e hum de lres de Dezembro do anno 
proximo passado , c em conformidade dos respectivos 
n<'gnlamcntos, Dccretal' o scr;uinte. 

Art. 1. ° Fic:i'o reunid1lS, flehaixo da jurisflicç1o 
de hum Juiz :Municipal , que accumular:'t as func~üe~ 
d(~ Juiz dos Orphãos. na ProYÍneia de :Minas Gcraes. 
o Termo de Qucluz ~om o de BomHm. o de 1\Iarian
na com o de Santa Barhara, o t1e Barhac{'tta com o 
da Pomba , o de S. João Nt·pomuceno com o flo Prc
sitlio, e o da Yilla ~ora da Fnrmig-:1 ('Oill o dP Pinmln·. 

Art. 2. 0 Os Termos do Ouro Prelo,] labira. S . 
.loão lfEl-Hei , L<nTas, Tamandwí, CamÍwnlta, Bae
pendy, Pouso Alq~rP, Arax:í, Sahar:'t ~ SPITo, 1\linas 
Novas, Formigas, Piranga, Olin·ira, S . .fost;, A~ u
ruoca, Tres Pontas, Para('atú, Palroeinio, lJheraha, 
Jacuhy, Caldas, Jaguary, Pitanr;ui , Curvdo, CaPil:, 
Diamantina, Com:ciç:io, Rio Pardo~ ];muaria , e S. 
Romão , lerft cada hum hum Juiz J\1nnicipal ~ quP 
nccumularft as funcçfies de Juiz dos Orph:io". 

Paulino Jost~ Soares de Sonsa, do .Meu Consc~lho. 
Ministro e Secretario d'Estado dos Nq~oeios da .Tusti
ca, o tenha assim entendido c t:wa ('Xecutar. Pal:wio 
;lo.Jlio d(' Janeiro em seis dt· :\mt~ml>nl dt• mil oilo
rcntos (jUar('nla c dons, ,-tp;t'~lmo pri nwiro da lnd~·
pcndencia c do lmpcrio. 



DECRETO N. 0 :H-i- dP 6 de .Norentbro Je tR42. 

Cria hum lugar de J ui::.. dos Orpftiíos nos Tennos da 
Cidade de S. Paulo e da P illtl de Santo Amaro, 
!it'fUll'ado do de Alunicipal. 

llei por hem, em conformidade da Lei numero 
dnzc11tos c ~essenta e hum de tres de Dezembro do 
anuo proximo passado, c respectivos Hegnlamcntos, c 
por convir ao serviço Publico, crear hum lugar de Juiz 
dos OrJJhâos 110s Termos da Cidade de S. Paulo, e da 
Villa f e Santo Amaro, separado do de :Municipal ; fi .. 
cando assim I'CVO{~ado o Artigo primeiro do Decreto nu
m<·ro cento e SPSscnta C dous de dez tlc .!\Jaio ultimo , 
11a l'arlc que n~unio os ditos lugares. 

Pauliuo Jos,·~ Soarps de Sousa, do Meu Conselho, 
J\linisll'O e ~cerctarío (l'Estado dos Ncgocios da Jnsti
~:a, o lenha as~im entendido e fiu.·a executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em seis de Novembro de mil oito
e<.~ntos c quarenta e dous, vigesimo prinwiro da Inde
JH·nd'·"''Ía e do Jmpnio. 

Com a Rnhrica de Sua l\lnrrcstade o I mpcradol'. 

Paulino Jo!é Soare., de Soma. 



( 4:.2 ) 

rm 

COLLECf}ÃO DAS LEIS DO 11\JllEJliO ])O BHASJL. 

1 S-12. 

'1'01\10 r.. o PAilTE 2.a 

HECitETO N. 0 215-de 7 tk Nll\cml1ro dt· 1R42. 

ReFoga o Anigo ct:nlo e trinta e cinco dm; FstatufM 

do (;ul/egio de Pedro .Se.~wzdo. 

'Tendo a exp~riPncia demonstrado qtw o halHJUP-· 
te, de que trata o Artigo cento c trinta c cinco dos 
Estatutos do CoHegio de Pedro Segundo, n5o hc acom
panhado de vantagem alguma, mas anlP-.; de gran•s iu
conn~niPntes : Hei por hem 11 enwar a dispc-.;i,·;iq da-
fjHPllc Arti{~O dos Estatutos. o 

ÜuHlido Jost'• d(~ Araujo Vianna. do ]\}pu Conselho. 
1\lin istro e Secretario tl'Estado dos i\ q~ol'io-.; do ln'lw
rio , a:;;sim o tenha entendido, e fal'a l'Xt·cntar com os 
despachos necessarios. Palacio do H i o de J:uwiro em 
sete de Novembro de mil oitocentos e fJUarenta c dous, 
~irrcsimo primeiro da Independcneia e do I mperio. 

Com a Uubrica de Sua Mar;estade o Imperador. 

Canrlido José de Arrwio Piamw 



COLLECÇÃO DAS J_.EIS :QO IMPERIO DO BRASIL. 

1812. 

J>ECHETO N. 0 216- de 12 ue Novembro de 1812. 

fldernúna que fique pertencendo it Provinda da lln.lúrt 
lttww das cinco Companhias de Cavallaria Ligeira, 
t:rt?adas pelo Decreto numero duze~ilos ~~ qwllorzc 
de vinte de A gOJfo do corrente amw, e outra á 
dr? l'crnmnbu('o. ' 

Addindo o DecretO' numero duzentos e quatorze cie 
Yinle de Arrosto do: corrente 'anno, qüe Approyou o 
Plano d:t orr;ailÍsa~~5o da Força ff>ra da Linha, Hei po1' 
IH'm Ot'darar, que lica pertencendo á Prm·incia rla 
lbl1i;' huma d;1s (·inco Companhias (lc La\"a\laria Li
g<'i ra , Hi('Jl(~ionada no rcferido Pbho , e outra á Prf1-
YIJJ(·ia de Prr11amhuco . 

.Jos:. Cknwnt!~ Pereira. do J\Jc.v Conselho, 1\'li
nislro e Secrct':'trio (l'Estado . tlm·. Nt'{~ocio3 (la Guerra, 
o tc11 ha ass.im. entendido, c faca CXCt'Ular. Pat<wio do 
Rio de .la1wiro f'm doze de No,·émhrn de m i i oitocentos 
quarenta c clous, ,-i~c5Ímo prinwiro dá lnrlr·pcnrlenria 
(' do r mperio. 

Com a Hu hri(·a de Sua 1\'lnr,(':..;tadc o Imperador. 



----------------------------------~--..a=--~ 
COLLECÇÃO HAS LElS DO IM PERTO DO BHASI L. 

18~2. 

TOMO 5. 0 PARTE 2.a 

Regula a, maneira, pela qual os Prfsidentcs das Pro
víncias de1.•cm e.recutar o paragraplw decinw quarlo 
do Artigo quinto da Lei dt? trcs de Outu11ro de nu/ 
oitocentos r. trinta c quatro. 

Convindo regular a maneira, pela qual os Presi
dentes das Províncias devem dar <'xccu~:lo ao parngra
pho decimo fJUarLo do Arlij;·o rptinlo da L1·i de tre~ 
de Outubro d1~ mil oitocentos c trinta e quatro: li<·Í 
vor hem' Tclldo om·ido sohre este ohjccto as s('C(_'Ü('s 

l"Ptmidas do ConsPlho d' Estado, :í rpw pntcJH'Plll os 
Negocios do ] rnperio, da .lu si ic.-a, e da F<ll.«'rl!la , 1><·
<'retar o sf'r;uilltc. 

Art. 1. 0 Os PrcsiJenlcs das Prorincias niio po
dem conceder licPHças com ordemHlo, mesnw por mo
Livo de molcslia, aos Empregados Publico~, que 11flo 
lin~rem principiado a f'XCft'f'r ~ua:-; funq·1ics, ainda fJIIP 

lc'nldo tomado possl'. 
Art. 2. 0 Os Presidentes das ProYincias sú po1h'm 

couceder novas licenças, al<~m das de t rf's mezes, aos 
Empre{rHlos Puhlicos, depois tpw lin'r dr·cnrrido hum 
anno, contado do termo das ultimas. 

Art. :~,. 0 Quando sohrc\enh:io motin>s nrgeniPs. 
e imperiosos, que justiLiqtH~m a proroga1::lo, ou n'
l'orma das licr•Jwas anlf's do prazo do Arti1ro antr•cr·
d<•nll', po1l<•r:l.o os Pr('sidenl<~s ('Oilcf'dd-as proYisoria
liH~Ille, r· sem n~ncimenlo alg·um; dando parlP circun
stan('iada, com os documento:; <pw hoH\<'1', :1o (~oY<'I'IIO 
(;pral para a resoluciio dPfinilira. 

Art. 1. 0 s~·, os Empr<·.n·ado..; Pu hl i('(" i( I I(' o II-
I i, !'11'111 li('f'lll':l~; p:tr;r lr;llar ;;,. -.11;~ 'dl!dt·. IH·!f·(·lwr;lfl 



os vencinumlo:;, ({UC e<nnpelem por L«>i ao:j impe
dido ..... 

Cantlido .Tost'~ de Araujo Vianna, do l\Icu Conselho , 
1\Iiui::;tro e Secretario (l'Estado dos Negocios do lmperio, 
o tenha assim entendido, e faça Pxecular com os des
pachos nec~sarios. Palacio do Hio de Janeiro em quinze 
de NoYcmhro de mil oitocPnlos e quarenta e dous, vi
gesimo primeiro da Indcpcmlcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\'lngcstadc o Imperador. 

Cmulído .los1: de .. 4raHjo Fianna. 



( 156 ) 

COLLECCÀO DAS LErS 00 ll\JPEIUO J)O BHASIL. 

1812. 

l'AltTE 2.a 

DECRETO N. 0 248- de 22 de Noyeml~ro tle I s-1~. 

E.x:tingue o Luga1· de Juiz de Direilo da fW/mei; fl 
rara Civel da Cidade do Rcc~{e, da 

Provinda de Pcrnarnlmco, ., 
Hei por bem, Usando da.atlribuiç5o que l\le coit

fere o Artigo cento e dous paragrnpho doze da Cou~ti
tuição do lmpcrio ~· c f'm conformidade da Lf'i 11 tlltH'IO 

duzentos e sPssellla e hum de tres de .Dczcmllro do 
anuo proximo pa~:sa.do, Dar por exlineto o Lu{';ar de 
Juiz de Direito da primeira Vara Cirf'l da Cidade do 
Recife, da Proviueia 1le Pernamlmro ;· d<>n~wlo distri
buir-se os Escrivães, que peranl<' ella ~cnem , pelas 
outras Varas Cin·is da mesma Cidade. e tnma11do a 
sec-unda a denominação de primeira, e a I('J'('(•ira a d" 
segunda. 

Paulino José Soares de Sousa, do 1\Ieu Conselho, 
1\Iinist.ro e Secretario d'Estado dos Negocios da Jnsti .. a, 
o lenha ;,1ssim entf'ndido , c faça cxPcutar. Palacio do 
Rio de .Janeiro em vinte e dous de Novcmhro dP. mil 
oilot·ento~ e quarenta e dous·, vigcsimo primeiro da lu 
depcndene~a e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Paulino Josd Soares de Sousa. 



DECRETO N. u 219- tle 22 de Novembro ue 1842 

F.rtinp,1w o hugor de Jui: de /)ireito do 'Cível t'!a 
c:idarlc du f(iu Grande, da Provincia de 

,')'tw ]>edro do Rio Grande do .Sul. 

I lei por hem, Usando 1la allribuição que l\IP_eon
ft·n· o Arli[jO eento e dous paragrnpho doze da Consti
tui~·ão do lmperio. e em ccmformidade daLei numero 
daz<'nlos e sesst>11la e hum de lres de Dezembro do 
anuo proximo passado·, Dar por extiueto e Lut~ar d•· 
Jniz de Direito do CiYel da Cidade do Hio CrmHIP. da 
Prm ineia de S;!o Pedro elo Hio Craude do Sul. . 

Panlino .José Soan•s d(~ Sousa, do :Meu Cons('lho. 
\!i11i:-;lro. e SPcrdario d'Estado dos i'•·gocios da Jusli~·a, 
o l<·nha assim cfllemli•lo e faca <'Xt'cular. Pala('io do 
H io de Janeiro em vinte e Úc;us de :Novemhro de mil 
<~ <>ilocenl<ls e (Jllarertla c dous, ,~igesittlo Jlriitleirf> 
da JndependL~Hcia e ~o I mperio~· 

Com a n nhrica de Sna lVIagestade u J mperador. 

Paulino José Soares de Sousl~ 

DECHETO N. 0 250- de 22 de Ncvemhro de 1R12. 
' 

J.llarca. ordenados aos Pronwlores Publicas das Co
marcas de Urnbú, Cara,vellas, e Por lo Sr·guro , 

da Provincia da Balâa. 

Hei por bem, para execução da Lei numero du
zentos e sessenta c hum de tres de Dezembro do anno 
proximo passado, e em conformidade dos respectivos 
ReGulamentos; Decretar o seguinte. 

Arli{jo unico. O Promotor Publico da Comarca 
do Uruhú da Província da Bahia, vencerá o orde
nado annual de setecentos mil r(~is. Os das Comar
('a~ dP Car;l\('lla-> e Porto Sq~nrn ~ o de ~f'Í:-('CJitos mil 
.. ,~i:-
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. Paulino .José Soares de Sousa, do 1\'leu Conselho, 
J\1in·istro e Secretario ll'Estado dos Ncaocios da .Justi~~a, 
o tenha ·assim entendido, e faca. executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em Yrnte. e do{ls de Ne,·emhro de mil 
oitore11Los e quarenta e dons, '"it;esimo primeiro da ln
dependcucia e do Imperio. .; 

Com a Rubrica de Sua Mat_;cstade o Imperador. 

Paulino Jpse Soares de Sousa . 

. •, 
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COl.LECÇÃO DAS tEIS DO IMPERIO DO BRASUJ. 

18l2. 

TOMO ri. 0 I'Al\TE 2.'a 

DECUETO N. o 251 .:_de 28de Novembro de 18!-.2. 
' ' ' 

Approva a qualificaçâo dos Officiaes effc~tivos q-be firrlo 
constituindo o Quadro do E:r·ercito na conformidade 
do Decreto 11. o 260 do 1. o de Dczcmb1·o de 18,\.f. 

Hei por bem Approvar a relação dos OfliciaPs da 
Primeira Classe que ficãó constituindo o Quadro do l~xcr
cito, que com este baixa, assignada por José Clemente 
Vcrcira, do Meu Conselho , Ministro e Secretario (}'Es
tado dos Ncgocios da Guerra, que assim o lenha en
tendido , c faça executar. Palacio do Uio de Janeiro <•m 
vinte oito de Novembro de mil oitocentos quan•nta c 
dous, vig~simo primeiro da Indcpcnucncia c do Imperio 

Com a Uuhrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Clemente l'erci1·a . 

• Relação dos OfficÍaes qtiel ficão pertencendo á primeira 
Classe do Exercito, na conformidade do Decreto n. o 260 
do L 0 de Dezembro de 1841, e Decreto n. 0 159 de 25 
de Abril de 1842. 

ESTADO MAIOR GENERAL. 

Tenentes Generaes. 

Manoel .Jorge Uodrigues . 
.Jofio Chrisostomo Calado. 



Jlarcc!tacs de Callljlo. 

Os Tcncn tes Gt~lwraes Graduados Franeisco .J o~;{' d(' Sou:-íl 
Soares do A ndrl~a . 

.José .Joaquim de tima ~~ Siha. 
Os Marechaes de Campo l•'randseo de Paula~ Yn·•roll('PIIo~. 

Antonio Elziario de Miranda (' Brito. 
Conde do Hio Pardo. 
A ntt~ro .losó retTPira dn Brito. 

/J n·gad ci r o.~. 

() Marechal dt~ Campo Graduado Barão df' Caxias. 
( )s Brigadt~iros Bento :Manoel Hibciro . 

.MaRoel ua l'onscea Lima e Siha . 

.João Paulo dos Santos narri'IO . 

. loiio Carlos Pardal. 
Franrist·o X<l\Í(~r Calmon da Siha Cahr;ll • 
.Jos{· d~~ Sit Bitancourt c Ct~lllill'<l. 
FPI i ppe 1\ t~ry de O I in~ i r:1. 
Antonio Corri\;t Searit . 
.los{~ Maria tia Siha Hilanrourl. 
J nst'· .! oaquim CoPiho. 

ESTAilO 1\1:\IOH HE I'Hil\IEIHA (:LASSE. 

(ornuris . • 

( )-; Brigadeiros Graduados Francisco ~~·rgio dP ( )liu·ira. 
Venceslau dt) Olivcita Ucllo. 
Luiz tfa França Pinto Garecz. 

Os Coroneis tlelnfanteria .Jacintho Pinto tlt> Araujo Corn"a. 
l\Tanod Antonio da Silra 

O Coronel dt~ Artilharia Joaquim .lost'· Luiz de Sousa. 
Os Coroneis til' rnfantNia .losi· (;Pnazio df' ()uf•iroz C:tr

rPira. 
Viseondc de C:unamú . 
.I osi· Thomaz I [Pn riq tli'S. 
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O t:orond Gratluatlo de Infanteria Vicrnh~ Paulo Je Oh-· 
n~ira Villns llons, 

•) Tt•rHmtc Coronc•l dc~ Artilharia Ignario CorrC·a de Vas
concellos. 

t) Tt•rH•ntc Corórwl de Infanteria Antonio Jleclro dt• S!t 
narrcto, 

O TPrwntc Coronel tlo Estado Maior I~ustaquio Aclolpl1o 
de :Mello c Matos, 

() Tenente Coronel do Imperiol Corpo li' Engenheiros 
Polidoro da fonsccn Quintanillw .Jonlü.o. 

O TPtWntc Coronel <lc Cavallnri:J l\lnnoPI Antonio tb 
l•'onsc~ca Costa. 

O Tt•ru~nu~ Corond de Artilharia Joaquim Procopio Pinto 
Chirhorro. 

O Tt•rwntd Corond tle Cavallario B. :los(• Cnrlo5 dn Ca
rnarn. 

t )s T .. nentes Coroneis tlo Estadll Maior l\'f<HloPl l~nncio 
de. Canalho Mendonça. 

Barão da Boa Vista. 
SPhasliiio do Uego Barros, 

.Uajorr.<;. 

~) Tew!ntc Coronel Graduado elo lrilpPtial Corpo d'En
gcm heiros I~nwsto Augusto CPsar Eduardo dt· 
Mirnncla. 

() TPnPnte CoronPI Grac.luado de Infanfcria .\ntoni., .loiio 
l\~rnandes Jijz~rro Gahizo. 

i) TPrwntc~ Coronel Graduado dr' C:nallai·ia Francisro 
Telles Carvalhal. 

o~ Majores ele lnfanlcria João Nepollll!f'CilO Caslrioto. 
Manoel Joaquim d1~ Oliveira. 

Os :Majores de C:wallat·in Antonio Jll'l"f'Ulano JlPrl'ira 
Tahordn . 

.João Antonio de Olivl'ita toho. 
O Major elo Inqu~tial · Cotpo d'i~ngenhPiros 'Mancwl Fr·

lizanlo de Sousa e 1\h·llo. 
() Major de C:wallaria Josó Alctnndrino Yillas Ho:!s. 
Os Majores do Estado 1\faior .lost'• .lo:HJIIÍill do Couto. 

Luiz .lost'• dos Hr•is :\lon!Pnr•grn 



r:a pitiies. 

Os ~fajores Grntluados 111' Jnfautrria Josl· Antonio da Von 
Sl't'a (;a hão . 

.lt~sí• da Silva Guimariivs Junior. 

.Joaquim Hodrigw~s Ctudho 1\.-lly. 
Antonio .Joaquim d1• 1\lagalhãt•s Castro. 

O Capitão de lnfantt•ria Nieolau Carneiro da Hodlil. 
o-. Capitães dl' Artilharia Manoel AlrPs dl' Gusntiio. 

St•hastião J<ran•·iseo dn OlirPÍra Chagas. 
Os Capitãt~s dr lnfan I r• ria Joaquim .Jost'• 1\laria Parrok . 

. Josi~ l\fnria 1la Costa P Araujo. 
))iogo Garcez I)alha. 
Carlos 1\'liguP) de Lima •· Siha . 

. ' 
Tcnenl c.ç. 

0;; TI'I1Pll1Ps dl' lnfanfPria Gnilltl'l'IIH.' fynpold~~ tk Fri'Íias 
.Josó Thomaz JIPnritpH~s .Junior. 
Joa!piim da Hocha Moreira. 

O T!'BI'ntn d1• Cayallaria .los{~ Brrn:m!l·~; f1·rnnndt•s d;' 
eamn. 

() Tl'lll'llto do Jmp~·rial Corpo d'Engl'nhPiros Castão L11Íz 
Jknritpw ele _EscragnoiiP. 

f) TPili'Jtf.t• d.- lnfanteria Agostinho Maria Piq IIPI. 

4) PrintPÍro TeltPHin dn Artilharia Vii'PiliP Ft•rn·ira tb 
Co~;la PiragíhP. 

A! fen~. 

() A)fpn•s dt> lnfall(<'ria lgnaeio .Josi· dt• .Mor:lt's Cid. 

ESTAHO MAIOR I)F, SEGFJ''BA (1.;\!'SE. 

0<1! Coroneis de Artilharia João Eduardo PN<'Íl'<l Colln~·o 
Amado. 

JlenriquPs lUarquPs de• Oli,Pir:1 Li~l~tl:l . 
.los{~ dos Santos ~~ Olirl'ira. 

O CurnnPI dP C;n:lllaria FratH'Í~('o .Jose'· ~l:~rfinc: 
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() Coront'l tle .\rt.llharia Zdüino Pinwul('l .Moreira Fn~in·. 
() Corond de Jnfant~ria Se\Cl'O Luiz da Costa LabarPda 

Prt~tPs. 

Tcnr·ntcs ( 'oronci~;. 

() f:oro;wl Graduado de lnfantPria-Jost'• Sonn•sc.lnf:oslét 
Ut~is. 

C) f:oronel (;raduado de Artilharia (;~pri:111o .Jost'~ d~> _\1-
meida. 

~) Coronel Graduado dl' Cavallaria Cahrid de Araujo Sih<~. 
Os TPncntcs Coroueis tlP A ri ilha ria P~·tlro l.uiz dP "''-

JWZCS. 

Jost~ PPtlro tk Akanlara. 
FrarHjseo Fdix de IHacedo c \ast·,tnn~llo~ . 
.losí· Maria lltll'l'ollso Jaroml' da \Piga_ 

Jlajorcs. 

t)..; T(•nenles Coroncis Gratluatlos tle lnfankria ,\itst•llllo 
A hPs Br:meo Moniz Barreto. 

:\ lt~xandrc Maria dt~ Can alho " O li, Pir:1. 
() TcnPnle Corond Graduado de Artilharia _\ntonio (;o

mes l .. eal. 
() Tt·nPntc Coronel Graduado de lnfalll<·rit~ .loi-tn \i~·ir:t d.1 

Silva. 
() '\lajor do llli(H~rial Corpo d'En~t·nlwiro~; l't·lhtl !\Ln i 1 

Xavier de Castro. 
( b ~lajorcs de Artilharia t•etlro Alltonio Y(•IIo~o da ~il 

wira. 
Francisco .lo~í~ dP Canalho. 
l•'ranciseo .lo-t'~ de Oli,eira. 

c •s 'bjorPS do lnfanteria nento Tholllaz Gou~·<lh<lS. 
Jos(~ .Jo<HJUÍlll da Siha SantiHgo. 
Sahino .lose da t;ama J.obo . 
. !osó I•o!il'arpo PPssoa tk A11dra•~r·. 

\ ico!au TnlPnti nn dP \' as,·oll4't•ll~ '"· 
ln:•t'· l.ll!':l' ~o;q·p~ IL1p1H' tb ('··rnn!;' 



ns Majáres 1;raduatlos do Imperial Corpo d'En~~~~~~~~~i~~~-. 
franl'iseo Joaquim da Siha Hitaneourt. 

{iustavn Adolpho l<'crnandes Jlinheiro. 
i b 1\(ajore~ Gr<ltluados tlo Artilhari11 Gonçillo Stnl'fo tt~· 

1\loraes. · 
.João Luiz tle Ahroo o Sihu. 
Manoel .Josi• ele Sonsa í:oncPiçfío. 
I•ctlro Alws Cahral da Cunhíl (ioldofin, 

c'" :\'fajoros (~raduatlos •In lnfanlnria• J.'ranrisro LopPs J .. 
quiri~·it, . 

Aílimso do Alhuq ucrquo l\ldlo (do Jl.nrit), 
Os Capitães do lmpPrial Corpo ti'Engmt hoirns A ui on i o 

dos Santos Cruz . 
. I o só Jlnrei r a Dias. 

{) Cnpitão do Estado Maior l\lauot~l Peixoto •k AwvPdo. 
( }; Capitãt>s tfp Arl.ilharia Antonio Franriscu dP Sou:-;~ 

:\fagalhãPS, 
.lqsl· .Manoel .Justiúo da Cunha. 

! l.; Capitãt~s tln lnfanloria Ra~muntlu YPrissiuw Nina. 
Antonio Cardoso Cordeiro . 
. \ nlon in TPIIo llarrotn. 

í h CapiUif~s ti.- Artilharia l\f;HHH'I .los•'~ Onofn•. 
Frant~Ís•·o de Assis Chagas. 

t b Capitãf~S dP lnl'antf'ria Uernanlo .Jos(• TPiwira Hu;t-. 
Cilntlido .lost'' llilrreto. 

Tenentes. 

O Prinwiro Tt'IHmte do Imperial Corpo tl'EngenhPiw-. 
Luiz dn Vasconcellos Ferroira tle Drumond. 

t )s l'rimeirosTnnlmtcsdoArtilharin Ant.onin LPililo da Sih;1, 
João rio Hngo Barros . 
.Joaquim l)inheiro de l.emos. 
Sahador Coelho de Drumollll n A lhtHJIH'ntUP . 
. lost'~ Jgnario dt~ 1\1cdciros Jlpgo 1\lonlf~iro. 

Os TPrwntcs ti•~ lnfantPrin Manorl ,\gostinho da Siha Mn 
J'('ll'il. 

BPJdo .lnst\ C ;oln,·ah P~. 
los~·· .\nlonio Marinho dt· C}twitn/ 
J,~ ... ,·. Tt'Í\t'Íril d<1 Sihn Fn-•ip· , 



,f/{en:s. 

4 •s SPgundos Tenentes de Artilharia l;raurisco Jos(~ da Silva. 
Hi'lllo José de Barros. 
Antonio Martins de Amorirn Hangcl. 

( •s ;\ll'en~s d1~ lnl'antt>ria .Joaquim Cavalranti dl' Hulhües . 
.loão Manso P«~r·eira, 

Franci~co dn Salles Maciel. 
Manoel Pinto de Miranda,. 
.lo<HfUilll Ahes da Costa F~uirc. 
l''ranciseo Luiz da Costa Moreira. 

Os SPguudos TPnenles, SPIJl direito ú accesso Nazario \'az 
de Harcl'llos. 

Siln1rio Gonçahes dos Santos . 
.los(~ .Joaquim Ahcs. 
Francisco .Josó Gomes. 

UIVERIAL CORPO J)E"'GENHEIROS. I 

Curoncis. 

rirmino Herculano de Moraes A II<'M<L 

Joi"ío \" iecn L c Gomes. 
A 11 fonio .João Uangcl de YaRC'OJlc(•IJor.;. 
Antonio .Joaquim de Sousa. 
Antonio Nunes de Agui:u. 
Paulo Barhosa da Siha. 

Tenentes Curmu·t"s. 

Patrício Antonio de SPpuhcda ]~,eranl. 
Pedro (lc Alcantara Bclleganlc. 
Felicio fortes de Bustamante c Sit. 
.kronirno franeisco Coelho. 
(;aJdino Justiniano da Siha I•imcntel. 

~lajorcs. 

( '" TPIII'Ill.c·s CorouPis Craduados Fn·dnim l.1·opoldn 
Cesar Hurl:unaq 11!'. 

\ nfnni'1 i\1;nJot•l dP 1\ll·lln 



( ·'t (j() ) 

Fn~derieo Carneiro dt> Campos. . 
Mauot>l Estauislau dP Castro •~ Cruz. 
Hicardli Josó (;onws Jardim. 

( }s Majon~s Migul') dn Frias \'ast·onrl'llos. 
F<•marHio Luiz FNn•ira . 
. los{~ Xavier Garcia de Alnwida . 
.los{~ tle l,ai\a Sihn . 
.losó da Vidoria Soares dP Andri·il. 
Julio fn~derieo J{or.Jinr. 
.loaquirn Candido (;uillolwl. 
:\ntonio Canwiro Lefw. 

Os 1\lajorcs Graduados ti'Erq.r,<·Biwiln' JnaquÍllt .fc•'c .. d<' 
Oliveira. · 

Jlmtrique íiC n(~(l\lf(~paire ){o)HIII. 

Andn'~ Cordeiro d•· Negreíros Lohato. 
Luiz Josó .i\loJttPiro. c 

.\lnxa11dn~ Manm·l Albino d1• Canalho . 
.Josh JoatJUÍill Hodri~tws Lopes. 
J aei 11 lho Vieira do Couto Smm·s. 

(h Capitães Amaro ]~milio da Yeiga. 
Adrinno Augusto de Almeida P ,\Jbu'JI""~"'I',,. 
.lnst'~ rn~in~ de Andradn Parn•ÍfiiS. 
Antonio .los{~ de Araujo. 
Yin•nfe 1\larqups tishoa. 
Antonio l•'rancisco Coelho. 
E~idio .losf'- tf,. Lorena . 
.loiio Vido Yi<'ira da Silvtl. 

Primeiro~< Tcncnfl'."> . 

.los<~'ZSaturnino da ~osta J~(·reira. 
Vicente Jluet de Haeellar Pinto (~ll('d(''· 

Ch Prinl!'iros Tc•tll'lll;•:-; (;r;:dlt:l:h .. ~~~~,. .!1•<~qu:1n cl .\\ÍL< 
f:hristiano P••n'Ítn dt· \tc·~cd:' ê':•l!lirdi:• 

llllliWI'iH'in V ('JI""P P!'dt t'll ,.! 1 ;l. 



Antouio Pl'1lro dP Alenrastro. 
Errll'sf.o Antonio Laçancl' Cunha. 

C).- SPgundos TerH'IItt•s Darna~i' tia FortSf'f'a, Lirlia . 
. Josó .Jacqul's da Costa Ouriq "''· 
YicPnte Antonio de Ulireira . 
.Joíío Pedro ele Gusmão Vnsconcellos Mariz . 
.lo~o Hodrigues da Silva . 
. 1oão da Costa Franco e Almeida. 
A rulré Ahes Jlereira Uiheiro Cirne. 
Thomaz da Silva I):uanhos. 
Franeisco Antonio Haposo . 
.Josó Uasilco Nncs Gonzaga. 
1\lnnocl de Frias n' Y;lsl·oiH·ellos. 
Luiz .lUaHot•l Martins da Sihn. 
Ftaneiseo .la11uario Jl;,ssos. 
Antonio }•t'dro Monttirn dt~ J)rumnnd. 
l\lan~olino Ho1lrigucs da Cosla. 
Antonio l)i11Lo de Figul'iredo Mentlt'S . 
.los(~ 1\Jnria .lacintho HdH'IIo. 
Cantlido .lanuario l•assos . 
.Jun~nf'io l\la11od Cabral de 1\lerH'Zf'S. 

PPdro Torquato Xavier til' Ihilo. 
Josó Carlos de Carvalho. 
l'rancis('() Adolpho Vnmhag('m. 

ARTILIL\RIA. 

Tcnf'ntc.~ Cnronr:is. 

Os CornnPis Graduados J<raneiseo Antonio da Siha Bi
Lllleonrl. 

Lopo dP Almeid;~ Botelho e Mc1lo. 
Os Tcnen l{'S Coroneis Severo .Tost' ti(• Sousa Lima . 

.los{~ ViePnlc de Amorim Hl'zc·n<~ . 

.J(ls{~ l<'erwira de Azcn'do. 
( )s Tnnnnlt•s Coronl'is Gradundo~ Solidon io .lol-IÍ' A utnuio 

Pf'rt•ira do tago. 
Fr;nH·is1·n Hnymundo f:.,rr(·a dl' Faria. 



( .fds J 

MajortK. 

Os Majort•s Albino dos Santos PerPira. 
José Olinto de Carvalho c Siha. 

O Major Graduado João Pedro ~~ Araujo t' .\guíar. 

Capitães, 

f •s 1\lajnres Gtachiados Joaquim da Cffita l'intwim. 
Jlygino José Coelho . 
. lo~ú Corn'a cJe Castro, 
José .Maenrio Velloso, 
Sergio Tertuliano Castcflo Branco . 
. losé Quintino elo Amaral. 
.João. Nepomuceno da Silva t•ortclla. 
Joaquim .José Gonçalves J<'ontes. 
Cactalio Manoel ele Fnria c A lhuq,u•rq\w 
Manoel Josó Vieira, 

'ls CapitãPs J<'dix Pereira Dourado. 
Antonio Joa<tuim Gago. 
Affonso Uooorato Bastos. 
João Baptista de Almlcastro. 
Joaquim Vietorino de Sousa CnhraL 
Antouin Joaquim du Azf'fHcfo Coutinho 
Manorl LO'pns T,~·ixeira Juriior. 
Jos{~ Luiz de I1aria, 
.João Josú Simocs de Castro . 
. los{• J.asaro de Canaflw, 
:\ nlon i o elos Santo~ Castro; 
Anaelrto Lopes de Santa Anua. 
Francisco de Almeicla Varella. 
l'•·dro ho Vclloso •la Silwira. 
Antonio Vaz de Almeida. 
Gabriei Alves Fc~rnandes. 
João <lo Uego Bnr·r~ Falcuo. 
Antonio Elias Prachcdes . 
.José .Jooquim Gonçalves Neyes. 
l1mbelino do Naseimento l'orl••s 
lsidoro .Josó ela 1\ocha Brasil. 
Joaquim CPsar c)p ~friJo Padilha 



l,rimf'·iros T~'nentr!~. 

\lauod do Carmo Corrêa I•alnH'ira. 
\nlonio cJe Orncllas Camara. 
Antonio Luiz 1le Moura. 
Virgílio ]•'oga~·a da Silva . 
. \ntonio .fost~ de M..IIo. 
Francis('o Camcllo l•cssoa df• Laecrda. 
Manoel Vicente da Cosf<l. 
Antouin .los(~ 1la Cunlw. 

·4) Ajudante Cnrlos l'elippo da Silva 1\loniz •· A l~l'o. 
Antonio do Castro Vi:mna Junior . 
. Joflo Alves f:arqucjn. 
Luiz (iuiiiH•rnw "r ollf. 
.ldsó ]\faria de (:astro. 
.los(~ J\iaria da l'ontoura l•alnH•ira . 
.Manoel I•cdro da Silva. 

•) Ajudante }i'federico Patrício c)P Aguiar. 
· .João Manoel do (~arvalho . 

.Joafpiim Josi~ Pinto. 
lliogo Francisf'O Cardoso. 

• 

lll·rincnegildo de Albuqucrqm· Porto «:arrc·m. 
Victorino Gonçalves Cm11pos. 
Antonio .luliano CorrC~a de V:uia . 
.Joaquim 1\IalhPus Murta. 
Jos(~ dn Almeida I•into I•roeru:a. 

•) ,\judante Joaquim Luiz (),~ Azen'do . 
. Jos1'~ Antonio da Silvn. 

() ()nartel l\ksln• Manoel Lopes MariPI. 
J)ifo CIPmcntino Antonio nelgado. 

Francisco Carlos Bueno DPsrhamps. 
Marcos l)crcira de Sallcs . 
.Josó Joaquim Jn Oli\(~ira. 
Antono Ahcs (;arqueja. 
Antonio Maria de Castro DelgaJo. 
João Francisco de O]iycira .. 

O Quartel M('stre .João Uiranlo de AlmciJa. 
O Ajwlant<~ .Jos(• Manoel da Siha. 
O (juartel 1\ll'sfrl' .Josó HodrigtH's dl' Olin·ira. 

João Marinho'Canlkanfi d«• Alhuqunqll'' 
~:liHH BPHI111 Pt>n•ira 
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Pedro Affonso Ferreira. 
Alexandre Gomes Argolo }'errão. 
Augusto Frederico de Vasronc('llos Sousa llahirtflt' 

Segundos Tenente.c:. 

José Nunes Bahicnse .. 
José Antonio Barbosa. 
José Marinho Paes Uarreto. 
Antonio Maria Hahello. 
João }.,ranciseo Catcte. 
~José CorrCa 'Freire. 
Francisco Primo de Sousa Aguial·. 
Aflonso de Almeida c Allmquerqtw 
Pe~ No lasco PPreira da Cunha. 
Americo Antonio Cardoso. 
João Jacques GoMroy. 
_Franeiseo da (;osla Hego 1\lmlloiro 
.José Antonio de Araujot Silva . 
.José Uibciro Raposo . 
.José Pedro Heitor • 
• João Baptista Alves Porto. 
Augusto de Sá 'llitancotlrt. 
João José Sepulveda c Vascoueollos. 
José Alves Pinto de Almeida. 

O Quartel Mestre Luiz Zdlrino Moreir:L 
O Ajudante João Jlinhciro Guedl'S. 

Ernesto frederico de Oliveira. 
Miguel AngeJo de Oliveira. 
Feliciano Pereira Guimarães. 
Manoel Alves Jlereira da .Motta. 
Manoel, José Machado da Costa. 
Candido Paeheco de Moraes c Cast nl, 

José Eduardo de Ataide. 
Manoel Jose de Alencastn1. 
José Manoel de Sousa. 
Ricardo Pires de Macedo. 
Felix José da Siha. 
l\liguel Venceslau CidadP. · 
José Caetano Rodrigues Hort u. 
FHlisherto Augusto du Sonsa. 
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CAVALLARM •. 

José Manuel t;arlus de (;us1uão. 
João }~redcrieo Cadwel. 
Manoel Marques t.lc Sousa. 

Tene·ntes Coronús. 

tuiz Henriques Tuta. 
Gasimiro José da Cam.ara c Sit. 
José da Costa Barros da l<'onseea. 

Aggregat.lo- l'ranscisco de Paula de ~iac~do Rangel. , 
J.llajorrs. 

José' Antonio .Maynard. 
Manoel Luiz Osorio. ~ 
João Caetano ]~spinho.. 

Aggrcgado- Uanicl Aureliano Boraelw Enserrahodes. 

Capitfies. 

O Major (~rad'uado Lopo José de Albuquerque l\taran hão 
Os CapiHies Sebastião Barreto Pereira Pinto. 

Bento José Leite de Faria. 
João Rodrigues Feo de Carvalho. 
Marcolino Joaquim Ferreira de Castro. 
Candido José Sanches da Silva Brandão. 
P('dro Maria Xavier. de Oliveira Meirelleil . 
. José Ribeiro dos Santos Monteiro. 
José Victor de Oliveira l)into. 
J uvenal Nunes de Mello. 
Braz de s·ousa Dias e Moura. 
Luiz Franciseo Menna Barreto. 
João Nunes de Aguiar. 
Bernardo da Silva e Almeida 
.\(anofll Guti0rres Alf'xnndrinn 
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Tenentes: 

O Capitãa Gnu1uado José l.uiz ~1Pilna Barrdo. 
Os Tenentes- O Ajudante Vaseo .losl~ 1la Siht·i• .1 

Maximiano José de Magalhães. 
Frnncisco de Paula .Moreira. 
Francisco .José ·dos Santos. 
Oliverio José Ortiz da Motta. 
D. Joaquim Maria l,àulo da Sihcir<~. 
Egns Moniz Tello de Sampaio. 
Josê Constantino de Oliveira. 
Luiz Antonio l,etra de Barros . 
. losé I>ernira de Lirüa Velasco. 
Augusto Frederico PadH••·o. 
Manoel Auolpho Charâo. 

O A.iudantc Antonio Peixoto de Azt•n•do. 
José de Mello Pacheco dt• Ht'seudt•. 
Manoel tle Castro Canto .n Mt>lln. 
Francisco Joaquim I•intoiPaí'a. 
Felippe Carlos Hclhzé do Oli\t•ira. 
Hodrigo I•ereira Soares d1~ A lhergarin. 
Pio (;uilhcmu~ Corr~a de MPIIo. 
Flauhiano .José de Saldanha. 
Francisco Uamiro de. Sousa Ft·ij,·~.· 
:\ ntonio Dorningues Uoeiro 

( • Quartel ~h~sln~ Lueio Uihciro t!P Alnlt'itla Bapo:;o. 

Alferes. 

Os Tenentes (;raduados Candido .los··· d<: 1.111 . 

.João Daniel Damaso dos Hcis. 
0.; AlfNes I-uiz Moniz Bar,reto Nt>lo. 

Manoel Joaquim Pinto Paca. 
Joaquim Barroso- de Cnrvalho. 
Cypriano (;onçalvcs Ribeiro. 
Manoel VerisEimo. 
'Franeis('o J~IPl!tNio da }'ontoura Palt11t>ira . 
.João Manoel l\lena Barreto . 
. Jnst~ Antonio Corr(la 1fn Camara. 
João Frant·iseo Mena Barreto. 
Y :l~:wo Y f'IH'I'~lau llpn•ira de l\lnrPdo 
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Josó Ft•rreira da Silva .lunior. 
.\ntonio Victor de Sampaio Mt~lla Hanl'lo. 
1\lariano Antonio Lopes. 
Dio~o (;oll~·alo dn Aeali1. 
'la11oel l~naeio da Siha . 
. los,:- Crispiniano de Contreiras e Siha . 
.losi~ Manoel da Siheira . 
. loão Sahino de Sampaio Mena Barreto. 
Francisco .de Paula Camargo . 
. lost'~ Leopoldo Nahuco de Araujo. 
llanocl Pe1lro Drago. 
José Guilherme Lisboa . 
.loi\o Antonio de Magalhtics (;arc!'i'. 
Thomaz Esteyes . 
. Jotutuim .José Pereira da Siha. 

() .\judanlo Franeis1~o Gomes do Freitas. 
O ()uartel Mestre :Manoel Vqrella dt~ Oli,eira. 

João Luiz de Araujo de Oli\'eira Loho. 
Jost'~ Maria Barreto FaJrfío. 

INFANTEHIA. 

Coroncis . 

• José 'Fcma11dcs dos San.tos Pereira. 
Franeiseo .José Damaceno Uosado . 
. João Ncpomuceno Ja Silva . 
.João Fcliciimo da Costa Ferreira. 

Tenenleti Coroncis. 

Os Coroneis Graduados l\lanoel l\lohiz Tavares. 
J?rancisco de Arruda Camara. 

Os Tenentes Coroneis Francisco Josê da Siha . 
.João francisco de Mello. 
Luiz l\lanocl de Lima e Siha . 
. \;1tonib .Maria de Sousa. 
Franeiseo l'elix da l'onse('a Pereira Pinf.o. 
FPiit~iano Antonio l'akãn . 
.loilo ~ahino ~lonlPirn da 1\IPIIo. 



Majorf'.~. 

Os Tenentes Coroneis Gralluados Antonio F••rnandes t'a--
dilha. 

Martinho Baptista Ferreira Tamnrindo. 
I~uiz Antonio Favilla. 
Luiz Josô l"crreira. 

Os 1\'Iajorcs José dos Santos. P(•rcira. 
l~rnesto J~miliano. de ~ledoiros . 
.José Pinto ua Silva. 
Antonio .Joaquim Bacellar. 
Antonio Osorio de Magalhães. 
Luiz de Queiroz Coutinho. 
Antonio de JJcos e Costa. 
Joaquim de Sousa Guimarães Canarw:l. 
l-'rancisco Antonio Tourinho. 
Thomaz .Joaquim Gomes da Si h a :\lonrlan. 
Carlos Augusto de Oliveira. 
Francisco de tíma c Silva. 
Jos(~ lgnacio llurguete da Gama. 

Capitães. 

Os lUnjores Graduados Antonio Jacintho da Costa l'reirc, 
J<'rancisco Joaquim Eetreira de Canalho 
B . .José Ballhasar da Silveira . 
.José Antonio Pinto. 
Carlos nesin. 
1-'ernando Antonio Moniz. 
Josó Maria Pereira Caldas. 
Francisco Manoel Accioli. 
Francisco Victor de Mello c Alhuq uerq llt> 

.Joaquim Manoel da Assumpção Vianna. 
João Guilherme Bruce. 
Mariano Joaquim . de Siqueira . 
.Joaquim José de Sá Almeida tohão. 

Os Capitães André Pinto Duarte da Costa h•n•int 
.José .Joaquim de Mesquita. 
miziario Garecz de Araujo. 
'{anoel Lopf's Peccgueiro . 
. Joaqnim Mendr~ Guimarães 
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.].,~o Franri~H~o ~alaleanli d~ Allmqtwrqnr . 

. Antonio tia Silva Mello. 
Josl~ Domingues do Couto. 
AlliHJso de Alhuquertpw <~ Melio , \do Uatnlhão 

Catharinensc> ). 
Jarintho 1\lachado Uitaneourt. 
(;uilherme Xavier <lc Sousa. 
Franeisco Victorino Xavier de Urito. 
~lnse Joa<l uim de Moura. 
1'heodoro .Manoel Porta). 
Domingos José da Costa P('rt,ira . 
.Jost.'~ J<'cliz Handeiro. 
Luiz Antonio l•'crraz. 
Mariano \la Siha Gomes. 
Antonio Jos(~ Vernandcs Hra~a. 
Damaso Pinto da Y ciga . 
.lose do Carmo . 
• loaquim Belfonl Gomes; 
Thomaz José Moniz. 
l·'dippc Marques dos Santo!'. 
Mafl(Jel L:arlos Martins. 
Jos(~ Teixeira de Campos. 
Thomaz Gonçalves da Siha. 
Miguel l~errcira Cabral. 
Si miio Antonio Alves. 
Antonio Jose de Sousa Courciro. 
Antonio Alves <lc Paiva. 
Antonio l~duanlo <la Costa. 
l~rancisco Rodrigues Cardoso. 
D. Diogo Roberto da· Silveira 
.Jos(~ Rodrigues <le Jesus. 
l<'raneisco Joaquim Bacellar. 
José llonifacio da Silva e Abreo. 
Francisco Manoel Coelho dos Santos. 
Manoel Pereira da Silva. 
I.uiz Xavier Torn~s . 
.João Paulo José dos Santos Uotiil. 
João Bnptista de Mello, (do 7. 0 Batalhão). 
Bernardo Alves Barbosa . 
. los(• .Joaquim Xavier Pinlwiro. 
Canditlo .los(• BarrPto. 
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1·'irmino .Josi· ela Sil,a Rrag:t. 
Manoel Josó ]~spindolt~. 
Sebastião Antonio do Ht•go Barros . 
• losé Joaquim Nalmeo de Arnujo . 
. luslino franeisco da Sih<•ira. 
Salomão .Joaquim Ha111os . 
. Josó Herllo Aires . 
.João <los I•assos N<•pollllll'<'lln . 
. los(~ Vranrisro da Si h a. 
Franeiseo 1Je Paula f<•rTei r a. 
MarH)(~) Clim:H'o d1• SPixas Cardoso. 
Ma11oel .João de OliH•ira Boi as. 
UPIH'H'IIIllo de Sousa Marinho. 
Antonio Domingues l"<·rTeira Baslos. 
João Baptista de Sousa Bra1-1a. 
Miguel .lt•ronimo Nova<•s. 
1\lanol'l .los(• tia Soh•dad<• . 
.Jost'~ Mon iz T:1rares. 
Vidorino .Josó CanH•iro 1\lolllf'iro. 
l\'lauricio dt• Sousa l<'rein• . 
• João dn Castro e Silra. 
Basilio Magno da Silva. 
Elias .losó Jl<Hirigues da Siha. 
Jlilario l\laximiano Anturws (;mjiio . 
.João Hnrrdo de Castro. 
Franrisco <le Paula de AlhtiiJliNfJlH' Criln . 
• lonquim .los<'~ dos Santos .Junior. 
l\1 an oPI H a mos l•',•rrei ra . 
.João Bnptisla <le l\1<'1Jo, (do 1 O ... H ai ai hão). 
}~rnncisf'o Antonio de Sousa Carnisiio. 
André Aln~s de Oliveira n(•llo. 
Antonio .José de Olin•ira Ira~ata. 

O Capitão Graduado Manoel }<'('fiHITHies da Crnz. 
Os Tenentes .Joaquim Rodrigw•s (l•· Y nsrnJH'<•llos. 

Antonio l<~errcira Rufino . 
.Joaquim lsitloro Cle Oliwira. 

Trnrnfr~ . 

. losi~ Maria Joyila . 
. losl• F•·lix d(• Oli\l·ira. 
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-~ 111 on i o Santpaio. 
Antonio Bapuurulo tle Sousa . 
. loaq uim Josó •le Santa Anna AhrPo . 
.Joiio llornem Guedes I•ortilho. 
l\l;tnoel .Joaquim de Madnftlira. 
Luiz da "França t~~ile. 
Anlonio T_orquatro de Qm·iroz Lirna. 
M<llt<wl da Gama Lobo d'J~~·a. 
Ladislan tios Santos. Titara . 
. Joihiuim da Silva Ferreira Junior. 
l•'emando Antonio Cardüso. 

() QuarLPI Mestre Porlirio Antonio PPrPira. 
Guilherme .Josl~ da Silvn. 
Prudencio Maximo dos Hei,'>. 

O ,\_jutlantc .Josô Auto da Siha f;uiur;trii!•..;_ 
Venceslau de Oli,oira B('llo. 
Josó da Siha l)inheiro. 

o ()uarlel Mestre Antonio Jlraülio topPS u.e Canallw. 
Domingos José l'reirc de Carndho. 
Fernando Antonio Hosauro. 
Carlos Augusto HGsauro. 
Luiz _Domingues <le Araujo. 

O ()uartd .Meslm Marmlino .los{' da ~ih H ( ;onzaga. 
José Uarbalho UPzcrra . 
.Joaquim l:arJoso de nrilo . 
. loiio .Manoel da Siha . 
.Joilo Carlos Galhardo. 
~lanoel Geraldo do Carmo Barro~. 
Luiz Antonio Dias de Andradf' . 
. Jns(~ Antonio Tavares . 
.Josó Antonio de OliYeira Rotrlho. 
i\lanoel de Oliyeira Guimarães. 
Pedro Josó Jlereira. 

O Ajudante .Joaquim Francisco de Oliveirn Campos. 
O Dito Thomaz de Villn Novn. 

Ezequiel lgnacio Ferreira Nohrn. 
Henrique Cypriano de Siqueira Cesar. 
.Josô Augusto de .Menezes Pn~sft•s. 
Manoel da Costa .Fall'ão e Brito. 
João l)uarfl~ )i'('J'I'I'ira )kntt'S. 
(;n•gorio .\ntonin dit ~ilwira 



J oãp ila Gama Rart10s jJcn tes. 
Antonio José dos. Pá$sds. · 

O Ajuilante Joaquim Jos~ Uodrigues. 
O Quartel Mestre Luiz Jeronimo Ignacio dos Snnl.os. 

Antonio Martini. 
Salustiano Jcronimo dos Ueis. 
Domingos ile Lima Veiga. 
Antonio Carlos Solano. 
Joaquim José da Silva. 
Manoel Joaquim Guedes 
Theodoro José :Ferreira ile Castro . 
.João Carlos Augusto Bordirw . 
.José Marti11i. 
Hicardo José da Silvn. 
Francisco Caetano Soares. 

O Quartel Mestre Amcrico FernarHl<'s da Cunl1a. 
Francisco Jos(~ dos SaÍltos . 
.João (;cnasio Jc Sousa l,emt'•. 
Frederico Augusto de .Mesquita. 

O Ajnd<mtc José lgnacio Teixeira da l'onsPca. 
U. Carlos Halthazar da Silveira. 
João Duarte Yianna. 
João Jlircs Gomes. 
Joaquim João ue l\lenczes Doria. 
OIPgario Ho1lrigucs Tom·in h o. 
Augusto Cesar uc Oliveira Villns noas. 
An lonio dos Santos Vasqucs. 
José Pacheco Sobrosa . 
.José Albano 'Van1lerley. 

O Ajudautc l'Prnando ~(aehado de Sousa. 
lsidoro -\'ietorino ue Sousa. 

O Ajuuante José I ... citão de Almeida. 
Herculano Sanchcs da Sihn Jledra. 
Domingo" nodrigucs Tourinho,, 
.Joaquim Igna<'io de 1\loraes. 
João Xavier de Sousa. 

O Quartel Mestre Antonio Paulo 1\Torton. 
Henriqw~ Josó Mon•ira. 
João de Sousa F<~gundes. 
Joaquim Bcrnnrdino de :Mng-:dhi"iPs Can·Pz. 
l'ortnnato Jos{• Oins. 
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l•'rancisco .Hamíres Cardoso. 
f) Ajudante João francísco .{do: Livramento 

. Francisco Uaymundo dê~ Sousa. 
t:amillo Pinto RangeL 
A ngPio Uaptista McndPs . 
.loão (;ouçai\I~S da Siha. 

Alfi·res. 

Os Tenentes Gr·aduados Mallo<•l .\lo11•ira da Uocha . 
. Josó Luiz Teixeira l..opPs. 
C1Trlos Cyrilo de Castro . 
.Josi~ .Joacluim de narrbs. 

( )s .\li'Prf's :'lauoPl <lc .lPslls Abrt•o . 
.João (~mu·ah•·s Ndo. 
Ca11dido 1-'r:llwi~~ro Caqlf's . 
. loaq uirn ~\laJw<'l llen·ira. 
Joüo Liliz do Livramento . 
• J oi1o de Sousa Teixeira. 
\'t>rissimo .José dos Santos Lima. 
rrani'ÍSCO Antonio de Canalho . 
. José Maria Gavião Prix.oto . 
. \ntonio Caetano Tnnassos. 
Audró Areioli Vinheiro. 
l;>rancÍsl'o Jlibeiro da Cunha f.raw . 
. Manoel da Cunha \Vanderlcy Lins. 
Franeisco Fn•derieo Vigueira dP ~IPIJo. 
Josó Antonio de Cnnálho Banias . 
. João Carlos llcreira Jlinto. 
J ustiniano Luiz de Araujo . 
. José .Manoel Braga 
Antonio JJarhosa Gomes dn S:'1. 
Antonio José da Silva. 
Manoel ue Campos I.eite Penteado. 
Germano Antonio da Silva Mcrwzes. 
l'elix de I.ima Gauzina . 
.João Estanislau Soares. 
Uouerto Moreira Cardoso de Olíveira Pantojn. 
Manoel J.uciano- t1a C amara Guarani~. 
Vcliciano Antonio Nunes BPlfonL 
BenPdieto José de narros . 
.los(• FNn•ira dn Cosi a. 
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~lanoel Martins de Almeida. 
O Ajudante José Joaquin! de Sousa. 

Carnillo Ferreira Mad~ira. 
José Antonio Cardoso. 

O Ajudante Joaquim Francisco de Olin•iril. 
Josú de Sousa Liuw. 
Antonio Manoel de Oliveira notas. 
Bernardo José da Graça. 
lgnacio Marinho da Silva. 
José de Jesus Christo Silva. 
Antonio José }'crreira .. 
Alexandre José da Rocha . 
.Joaquim Bezerra de AJlmqucrqw·. 
João 1\tanocl Florindo. 
Joaquim Tihcrio Lobo Capistrano. 
Jesuíno Olímpio de Sampaio. 
Luiz l~erreira Pestana; 
Joaquim Xavier de Araujo. 
Antonio José Dia- Nunes. 
Antonio }rcrnandes Borges. 
Miguel Pereira Canedo . 
.Joaquim .José dos Santos c Araujo. 

O Quartel :Mestre },rancisco de Paula Sú Veixoto. 
• José Antonio l"errcira Adrião. 

J\Janod Amancio de Almeida. 
eaJHJido Jrrancisco de Santa Auna. 
Antonio de Castro c Silva . 
.los6 !\1ar·ia l•'erreira d'Assump~·ão. 
(~ustodio Coelho dos Santos . 
.loão Theodoro Pereira de 1\lello. 
Antonio Rodrigues VelJ.oso I•imrnla. 
Joaquim Car1loso da Costa . 
.l6ão Bor~es de Campos. 
Domingos Luiz da Co~ta Cardoso. 
Felisberto Ferreira Borges. 
Camillo Xavier de Sousa. 
-Carlos Augusto Ferreira da Cunha. 
Jnnoeencio Jo~ó Cavalcanti. 
Manoel Bellarmino Uiheiro . 
.lrn;(• Aurelio de 1\foura . 
.!os{• l'orfunafl~ n.~lJpg;mlf'. 



João Baptista Ja l;oonscea. 
Augusto eesat da Silvn. 
Scgismundo Ncmesio .Marrocos dn Sá. 

· l"irmino .José de Oli\eirn . 
. Joaquim ferreira de Sousa .Jacar:mtlii . 
. João Josô Aln~s . 
. Jos(l Thomaz (ionçaht•s. 
Antonio Joaquim da Siha Tamhurim. 
Heraldo Joaquim Corrêa. 
AQ.tonio tle Moraes }limenfel. 
Antonio Francisco d'AyiJa. 
Joaquim Maria .de Oli,eira Yillas Hoas. 
Antonio da Siha Paranhos. 
José Xaricr flercira (~~~ Urito. 
Mathi<Js. Vieira de Aguiar. 
Leoeaclio da Costa Yinc. 
Miguel .Joaquim do Ucgo Monteiro. 
Constancio Dias 1\'lartins . 
. loaq ui m SnarPs de Sousa. · 
.los(~ Joaquim J\Icirelles. 
:Manoel Pmeira de Sousa Rurilli. 
Uaymundo Gonçahcs de Ahrco. 
Antonio Cahrar ·tJe IHelto Leoncio. 
Luiz Ililario Setubal. 
I~'ranciseo (ionçaJ;'CS t•crcira Lima. 
'José Cyriaco l•'crreira. 
Uaphacl Godinho Valdcz c Costa. 
José Nunes Jjma. 
Josó Antonio Dias da Silva. 
} ... rancisco .José da Cruz. 
Josô Pedro l..obo d'Avila. 
Luiz Antonio Favilla. 
Joaquim Eugenio Ribeiro. 
Joaquim José Moreira de Mendonça. 
Antonio Ilollanda Cavalcanti. 
Luiz de Bcaurepaire Rohan. 
Patrício Gomes Ribeiro. 
Simão Josó Ribeiro de Carvalho. 
(;uilherrne l:duardo de Oliveira Villas Unas. 
AlPxarHJrino de Mello Alcn•~ar. 
Vi('PnfP VPrrPir::l {~onws. 



João Scwriano t>cssoa de Andrade. 
1\'lanocl Leonel de AIPr1car. 
Antonio Francisco da Costa . 
. lost~ Estacin de ·uma Braudão . 
.lorg<~ Jlodrigucs da Sidrei r a . 
.losó Antonio HodriguPs Lins. 
Honoriano A lcxandre SoPiro. 
Constautino .losé de Araujo . 
.loa<ptim de Santa Anna X;ni<·r d(' n;trros . 
. losi~ Manod Corrêa Yianna. 
Luiz .\ntouio Hiheiro. 
FrarJ('Ísro Pesl a na d1• Cor I\ 1\a . 
.los(• Honil'a<~io de Andrad1• Yar!dl'lli . 
.los{· .1\laria lUarqrws. 
l.<~and ro Maria Lishoa . 
.losi~ P<'J ro da· Si h a . 
. losí~ Corrl'a da Corwei(·iio. 
Luiz .Joaqui111 da Silr:1. 
.Jost·~ Maria de Aluwidn da (;;~rn:t LoiH, d'E«;11. 
Euwhio .Jost'~ Gonzagn. 
Mano<.J Sahuco de 1\IPIIo . 
.João dos Santos Go<lin h o . 
.los(~ Caetano de Oliveira Horha. 
Luiz José Gonçalves. 
J,;mlo FemaJHles (;onzHg<l. 
.los(~ Cardoso da Costa. 
Antonio Candido de Sousa. 
Antonio Carlos da Silva .latahy. 
Vicente de Paula Rio de Oii,;~ir:t. 
Cheruhim Corrêa de Araujo. 
Lcopoldino' V cnancio Soares . 
. losú Hodrigucs Soares . 
.Josó Leoeadio Ferreira da Uocha. 
Antonio .José dos Santos . 
. João P1~reira tima Velasco J\lolina . 
.João Guifiwrmc de Almeida. 
Ayrcs da Serra Carneiro. 
l .. uiz Antonio do Couto. 
l•'raneisl'o Agnclo Sousa Vnlen !.c. 
Norh<~rlo Augusto Lopes. 
nnlwrfn Frarrcis(~O Co(•llto. 



Lt•opoldo Augusto fcrrcíra. 
José de Oliveira l)rado. 
J nstiniano Sahirw da ]hwlta. 
EIPsbão .Maria da Silra Hitaurourl. 
Carlos HPLhd~ dn OIÍ\I'Íra . 
.loa<tuim d<~ Alrrl'f'ida da (~ama Lobo d'Eça. 
Cl:wdio rr:uu·isco -d .. Araujo fraueo. 
Guilherme Luiz Uernardes . 
.Joaquim Hodrigw•s da Sil\a . 
• Jo~ .Jo<HJIIim da Silra Costa. 
João Baptista de Canalho . 

. . l\lanocl Fran('ÍSf'O Monteiro. 
João Josú Pt'rcira. 
Antonio l:andido Ortiz . 
.Joaquim Luiz Teixeira topes 1\lalhciros. 
Manoel LP<HHiro Uodrigues :Mnrrira. 
'Miguel .Maria de Noronha l'cilal. 
Joattnim Nery da Fonseca. . . 
Clat~tlio Agudo Castello nraneo ' ficando Sl'lll eiTI•ilo 

o Dt·crdo que o passou para. a 3. a Classe. 

COll1' A~IIIAS J<IXAS DE CAYALLAIHA. 

Capitr7rH. 

Os ~jorcs Gt'adumlos .loiio Dias. 
João .Jost'~ (~onws. 

O Capitão .João .·\nlonio dos Santos. 

Tenentes. 

O Capitão Gradu;ulo Sebastião topes Guimarães. 
Os Tenente.~ Francisco Joaqui'n Jlereira de Canalho. 

Diogo Pinto Homem. 
Francisco llcduviges t]e Sousa :Mascarrnlws. 
Antonio José Lins de Oliveira. 
Constantino l\'larçal d&J Sousa. 
Joaquim Manoel CorrOa 'vasqurs. 

Alferes. 

Os Alferes Antonio Zacharias 1lc Jl'SIIS. 

Jos(~ ~farin d(' SiquPira Cesar. 
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Francisco tle Assis :Macluul'o nueno. 
l~liseo Xavier L•~al. 
José Pinto da Rocha. 

COHPO!'; FIXOS nE C.\ÇAllOBE~. 

,lfaJorrs. 

O Tenente { ·onel C 
Os Mnjores de ; :d'autPri 

.José Pedrnso l)u;n 
Antorfin tlc Sous;l 

lnado Antonio .Jos,·· dt~ Canalho. 
wifieo Antonio Xa\ i<·r d1• Barros. 

Alfen :;udu · 'r>s. 

Os Alferes Manoel Angelo Hotlri; 'I'". 
Veritliano de Sousa Broxad0 ·'i; 11 ior. 
Vraneisco .José da Silva c Arauj11. 

Tenente Quartel 1ll cs(l'f'. 

() TPtlent.n .loiln Verreira t.la Silva. 

A I fl~res Quartel JJI rstrr·. 

( )~ Alferes José .lonquim de Alnwidn Lima. 
Albino Alvaro de Faria Costa. 

Alff>rcs Sccrctan:o com dú·eito a ((('('f,<;:w. 

Scvcriano Martins da Fonseca. 

Os Capitães José Valente Cordeiro. 
Joaquim José Ja Silva .Lisboa. 
Tlwodoro Pereira de Castro. 
Joaquim Antonio Soares. 
Vieentc Coelho. 
Joaquim José dos Santos. 
Jos(• Maria tlc Albuquerque Nur11•s 

• 



Atlolpho 'Ilmlro t.la Silva Canibal. 
l (~eneroso Antonio de Moraes. Cambará. 

PauJino José de Sousa. 

Tenentes. 

o~ Tenentes Joaquim Marcellino de Camargo. 
Josó Gomes de Almeida . 
. Jogí~ Maria da Silva. 
Antonio José da Silva Negrão. 
Luiz Soares Yiegas. 
l<'ranciseo de Assis Monteiro de l\lentJonça. 
Henrique José de Carvalho. 
Luiz Estalislau Rodrigues Chaves . 
.loiHJUÍm Antonio l•icnlznau\·er. 

Alferes. 

Us A lfcrcs lnnoccncio José Teixeira de A ta ide. 
Antonio José de Carvalho Junior. · 
(;faro da Costa Madz. ' 
Bernardino l'rcirc Madail. 
Cassiano José Matlfins. 
Jusliniano .los{l de Almeida. 
Tristão de .MeJio c e unha. 
João Ferreira da Siha Junior. 
Francisco Bueno da Silva. 
Joaquim Rufino Ramos Jubé. · 
Manoel Innocencio de VasconccJJos. 

Cirurgiões do Exercito~ 

O Cirurgião Mór do Exercito Manoel Antonio &nri-
ques Tota. 

Dito Honorario Christovão José Vieira. ·• 
Dito de Divisão Antonio José Ramos. 
Dito de Brigada Bernardo .Machado da Cunha. 

Ct"rm·giDes Jlúres Graduados Capt"tâe~. 

llonorio José da Cunha Gurgcl do Amaral. 
Jo;jo 1\tanocl dP Oliveira. 
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José Ah·es tia Cu·i1ha . 
.José Antonio de Andrade. 
Antonio Amcrico de Urzedo. 
Silverio .José da Cruz. 
José Antonio de Lima. 
Severo .lo<U[UÍm ele Sousa. 

Cirurgiões 1Hórcs Graduado,~; TnzeniN. 

}'raneisco de Sousa Soares. 
Manoel .Joaquim d(• Sousa. 
Rapnundo José de Sousa Neto. 
Manoel José de temos Cunha I' Sou~a. 
Francisco .lotHJUÍm Xavil'r. 
José Antonio lUurtinho. 
Manoel Monteiro de Azevedo. 
}"raneiseo de llaulâ·.·cavalcanti de AlhtH}lH'f<JHC
Joaquim Luiz do Dom SwTe~so. 
Mancwl Baudt•ira de Gomt•n. 
l<'Joriano .José Moreira. 

Cirurgifjcs Ajudm.·tr·s. 

João Duarte de· Oliveira. 
Joüo Ui beiro da· l<'onseea. 
João Baptista Teixnira. 
A 11 ton i o ·.Joaquim ' Lopes Li r a. 
Joau fraueis1:o tia Costa. 
José l1'errcira Lisboa. 
Jaeintho de Orncllas Rih1~iro PPsso:1. 

, Leonardo Antonio llinheirú. 
José S'l•rgio Teixeira .. ' 
Vicente 1\loret Foggia. 
Mathias Francisco da Rocha. 
José Fernandes lmlmzeirt;. 
José Antonio Teixeira I•into. 
1\'lan~cl Antonio· de Magalhães Cahde, 
Ignacio. Manoel Domingues. 
Cyro José Vedroso. 
José Joaquim de Oliveira Gornid". 
Joaquim José Galvão. 
Theodoro Uotlrigucs de Morat·-;. 
Antonio l{ranciseo tl1• (Jii•,,·ir.' ~ilh~ 



Officiae., que não (orflo qualificados por n.iio · ha'l;crem 
dclles as precisas ·inf'unnaçiies , .e alguns po·r .se 

acharem rm Conselho de Guerra. 

Os Coroneis de Infanteria Josó Lcitn lladweo . 
.Josó Felieiano dn Mora1~s Cid. 

O 1\lajor l1edro llaulo de 1\Ioraes Hogo. 
Dito Graduado José Antonio da Ionseca, 
Os Capitães Antonio Carneiro Sampaio. 

l\Ianoel da Silva Cabral. 
'Fr~ncisco Xavier CordP-iro. 

Os Tenentes .Manoel Pm:eira do Lago. 
1\lanoel Pereira da Silva. 
José Grego rio tle Jesus. 

Os Tenentes Graduados Joaquim Herculano de Almrida. 
Antonio Joaquim de Sousa.· 

Os Alferes l"raneisco José tlc Campos. 
Josú Gonçalves de Freitas. 
lledro Alexandrino de Andradl'. 
Antonio José da Cunha. 
João Uodrigues ua Siha. 
Francisco tio llaula Xavier drtll Oliwira. 
José Antonio de Oli-veira. 
José llenriqucs da Silva . 
.t'rancisco l'crcira Bastos. 
João Chrisoslomo Gomes da Silv1~ira. 
Manoel llinto tle Sousa. 
Francisco José Damaccno Rosado. 
Francisco de Assis\Nunes Uandeira. 

Q Mnjor de Cavallaria Francisco Gah·5o de Bnrros I~rança. 
O Capitão Braz Jaguarigui. 
Os Tenentes João Baptista de Almeida. 

Joaquim Antonio Pereira. 
Joaquim Antonio Senteno. 

Os Alferes Sebastião Antonio de Bulhões Lcote. 
João Baptista de é astro de 1\[oraes Antas. 

O Cnpitão Graduado de Artilharia Josô .Maria dos Prazeres. 
O Vrinwiro Tenente José Pereira •la Silva Coqueiro. 
Os Segundos TenPntPs Daniel Gomes de Frcit"s. 

Frnnei8.eo 1l1~ )•aula A ran hn. . 
. fo~c'· Frapi'Í~··o da Cn~f:J. 
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Joaquim Josi~ ·Ferreira Villa~·a. 
Antonio José Lança. 

O Major do Imperial 'Corpo d'J~ngenlwiros .loiio Ulol'll. 
Os Primeiros Tenentes do Imperial Corpo cl' EngPnhPi

ros .Jos{~ Joaquim de t:arvalho. 
Sergio 1\Iarcomles de Andrade. 
Tristão Pio dos Santos. 

O Priínciro Tenente Graduado Carlos de .M.oraes Camisão. 
Os Segundos Tenentes P<••lro Nolasco Am:ulo dn Jlorla 

Forjaz. 
Job Juslino dP Alcantara. 
João Pedro de Jjma l"onsera (~utiPrrPs. 
Lino Antonio Rahelln. 
Joaquim José Cahral. 
José Joaquim de Alencastro. 
Manoel Rodrigues de Barros da l;oons•·•·a Brito. 
Thomaz Jleradio l'ontoura. 
Laurindo Josó de :Moraes. 
Antonio l\Jaria Cahral de .Mello. 
~'lanocl da Silva Pereira. 
l"rcdcrico Adolpho Pereira. 
Domingos Manoel de Moraes YallP. 
Antonio Maria Gurgel do A mnral. 
Francisco Egídio Moreira 1!1~ ~- Pt·dro. 
Manoel cJa Cunha Uarhosa. 
I Juiz .Jost'• P<•n•ira de Cana lho. 

Gintrgitn·s do E.l'Crcito que nfio fimlo quali(imrlo . .;_ 

o~ Cirq.rgiões Móres Josll Jlinlo d" Sousa. 
Manoel Joaquim Barbosa . 
• João Diogo Huarte. 
Frnneiseo Alcxan<lrino <In Siqw•ira Cnnl'ca. 

Os (Jirurgiõcs A,judantes João Moreira <los Sau los. 
Thomaz Cardoso de Almeida. 
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l>ECJtETO N. 0 2[)2- de ~8 Je Novembro de 1812. 

Jllall(/a qac os A elos impressos do l'oder Legi5lativo 
Geral, e os do Governo Geral c.1pcdidos J'a1"ll 

sua e.rccu~·lío, scjão reme/lidos r! ireclamcllle , na 
Cárie tis di versas ./lutoridadcs, c nas l'rovincias 
aos respectivos Presidentes, pelo (HJicial Lllaior da 
,'J'ecretaria d'Estado dos 1-T'{cgocios do lmperio. 

llei por lwm que os Actos imprc~;"os do Po<ler 
Lq~isl<rtivo Geral, c os do Gon'rno Geral <·xpcdidos 
para ~ma cxPcu~~ão, scjiio d'ora em diante remettidos 
dir<'clarnentc. na C<'JI·te rís diver:'ias Autoridttdes Jdla, 
e Jla:" Pro v ineias aos n~spectivos Pn~si<lcnh's, somenl<~ 
JH'Io Olli~ial J\laior da ScerPtaria d' Estado dos Nq~o
cios do lmpL·rio, ao fJUal a 'l'ypo{~raphia .:\acionai en
viarú para isso o conveniente Humcro de exemplares~ 
ficando revorrada-, as Jisposiçt.ícs <lo Hcrrulamf~Hlo nu
Jll(')'() primeiro <lo primeiro de Janeiro de mil c oito
c<·ntos e trinta e oito em contrario. .. 

Call(lidu .J:JS<: (le Araujo Viauna, do 1\leu Conse
lho, J\liui:->tro t·. Secretario ti' Estado dos J\qjocios <lu 
l1n per i o, assim o l<~nha eniPmlido <' faca (':\<'Ciliar com 
os d<'spaclws Jll~<'essarios. Palacio do Hio de .Janeiro 
•~m 'iute oito Jc Novemhro de mil e oit<H'Plllos e qua
n·nta c dous, yjgesimo primeiro da lndq)('JI(lcncia <~ 
tlo Jmperio. 

Com a Huhrica <le Sua l\la{jCStadc o lmperador. 

Canclido Jos(; de. Araujo Fianna. 
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DECHETO N. 0 253 -de 28 de Novembro de 1812. 

Declara quaes os Termos da Província do Bio de 
Janeiro, que de vem ser reunidos a. outn.Js debaixo 
dfl jurisdicçiio de Juizes J1lunicipacs, que accumu.
lariiu as funcções de Juizes dos Orplul.us, c quac:; 
n(io. 

Hei por hem , para cxecu~'ão da Lei numero tlu
zentos c scssPnta e hum de tres de l>PzPmiHo do anuo 
proximo passado, ~~ em ronformitla(k dlls n'"IH~t·Livos 
Ht·gulamentos, Decretar o seguintP. 

Art. 1.° Fido reunidos debaixo tb jurisdic~';\o 
de hum .Tniz .l\Iunicipal, que aecumular:i as ftmc~·üt•s 
de Juiz dos Orphüos, na Provim~ia do H in de Ja
neiro, o Termo de .Maricá com o de Saquarcma; o 
de lLaborahy com o de Santo Anto11io de S:í; e o da 
Barra 1\hns;~ rom o (k Hcsemlc. 

Art. 2. 0 Os TPrmos de Nictcrohy, 1\laGt;, Iguassú, 
Cabo Frio, Canlagallo, Vassouras, Valcn~~a, Parahill<t 
do Sul, S. Joiio do Príncipe, Anr,ra do~ H.eis, Pa
raty, l\l<mgaratiha, ltar,uahy, Pirahy, S. João da Barra, 
c 1\·Iaeahé, tcr:'1 cada hum hum Juiz l\lunieipal, que 
accumnhr:i as fnnc~~ües de Juiz dos Orph:ios. 

f\~t. ~- 0 Haverá no T(~rmo de ~ampos_, l~um Ju~z 
1\lun~t·tpal, o fJUal som~ntc exercera a JUnsdH:çáo ct
vcl, e sobre os Orphãos, na falta ou impe1limcnto 
do Juiz do Civel. 

Paulino José Soares de Sousa, do l\Icu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da . .Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em vinte (~ oito de Non~mhro 1lc mil 
oitocentos c quarenta e dous, ,·igcsimo 1;rimeiro da ln
depcndencia e do lmperio. 

Com a llubrica de Sua Magestadc o I mpcrador. 

Paulino Jose Soares de Sousa. 
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COLLECÇ~\0 DAS LEiS DO IMPEHIO DO BHASIL. 

I 812. 

TOl\10 5. 0 PARTE 2.-! sEc~·Ão ~)2 ." 

llcguh~ o porte, que devem pagar nos Corrúu.~ do lm
JI!Tio a.-, cartas,' c mais papeis , e a nwnf'i1'1l 

por que .~e ha de fw:.rr o pagmnento de/h~. 

ll<·i por IH'm, <~m virtude do Artigo dPzt~srtc da 
Lei. numero dnze11tos c <JU<trenta e tr('s, de trinta de 
Non~mbro do anno passado, e Tendo ouviJo o l\leu 
Conselho d' Estado, Df'~·relar "o seg·uinte. 

Art. 1. 0 Os portes tlas <'artas c+onduzidas por 
l:orreios l!c terra, e mar, ~:io fixaclns pela maneira 
seGuinte: 

Corr. 4lc ttT Corr. tlc mar. 

Niio excedendo ele 1 oitavas. 60 r1~is 120 n:is. 
Excedendo de 4 atl: 6 ditas. 90 )) 1XO )) 

l>e6 até X ditas ........ 120 )) 2·10 )) 

E assim por,ressivamentc, accrescentando-sc aos 
portes de terra por cath duas oitavas trinta réis, e 
aos de mar sessenta n~is. 

Art. 2. 0 Ü5 mesmos portes par,ar;\o as cartas avul
sas , que vierem dos portos do lmperio , ou de fóra 
dellc, em navios de guerra, ou mercantes, nacionaes, 
ou estrangeiros, alêm de trinta r<:is em cada carta, 
que terão a applicação do Artir,o cento e treze do He
r,ulamento, re,·o{~ada a ultima parte do Artir;o sexto 
do Decreto dt• SPI<~ clP Junho (lc mil oitocentos e trinta 
e hum, qu1~ principia na~ pala\Ta'' -· E:;las t'ill tas
c acaba na-;- y:d!\1' .lclle!". 

Art :Lo Pa\~;tr;\o t::;;t ulc d·.l 11<Hl<· da; cartas O" 
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autos, c mais papeis do Fôro, conduzidos por Cor
rnio de mar~ c a quarta parte os conduzidos pdos 
Correios de tcrrá. 

Igualmente pagarão a quarta parte (lo porte das 
cartas os linos, papeis impressos, litograpltados, ou 
gravados, que uã:o (orem do Illlnwro dos nH•neinna
dos J'lO Arli{~O seguinte. 

Art. 4. 0 Pagarú dez réis de pórle cada scq·:lo das 
Leis, ou Hcgulameulos; cada caderno dos Actos l\li
Histeriacs, de ((Ue tratão os Reg.ulamentos nunwm hum 
do primeiro de Janeiro, e numero onze de ,-inte e 
C]Ualro de Fevereiro de mil e oitocento c trinta e oi lo; 
e cada folha avulsa de puhlicaçõés pPriodica~. 

Art. t.." As Leis, Hcgulamenlos, A('tos l\linisle
riacs, c Pcriodicos , só gozarão do beneficio do Artir,o 
antecedente, se forem fechados, c su hrescri ptados de 
maneira {1nc se possa verificar nos Corr('ios o Jlllnwro 

das secções, cadernos, ott folhas, qtw colllf:n•, P quP 
devem ser declarados pelos eorrespondcnles. 

Art. G. 0 Quando os papeis , de {{UC traia o A!'
tigo antecedente, não forem remcltidos como no IIH's
mo hc dedarado, ou nelles se encontrarem cartas, ou 
outros obj('ctos, serão, hum mcz depois de puhlie:-~do 
em cada Administração, ou Agencia d(' CorrPio, este 
Hcr,ulamento , retidos, para serem consumidos na res
JH~cljva queima de cartas, f]UC se fiu•r por hflm (los 
n('gulamcnlos. 

Art. 7. 0 Emquanto não decorrer o espaç·o mar
cado no Artigo antecedente, pagarão os impn~ssos men
cionados nos tr('S Artigos precedentes o m('smo porte, 
a que estão sujeitas as cartas de igual peso. 

Art. 8.° Fica revogado o Artigo quinto do De
creio de sete de Junho de mil oitocentos c tr'inta c 
lmm, c em seu inteiro vi{~Or os Artigos oi teu ta c hum, 
oitenta c dons, e oitenta e trcs do Rcr,ulamen lo de 
cinco de l\:larco de mil oitocentos e vinte c nove. 

Art 9. 0 .As cartas, e mais papeis, que, para 
chegarem ao seu destino, forem eonduzidas por Cor
reios de mar, e terra,, pagar:"io dous porres, hum dP 
mar, c outro de terra. 

Art. 1 O. Par,ar:'lo os por! P:~ fixados as t'arlas , (' 
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m:us papets rerríettidos para paizes estrnngeiros, . nos 
qu;ws filiTnt <'ohi·ados de iguaes remessas panr o Brasil. 

Ar!. 11. Os portes fix<Hlos HOS Artig·os antecedcn
tcs ~fT:to elerados alé qw~ a receita do Correio s~ja· 
stdlit:ientc para stu despc;-a, e modificados como mais 
COIIYHT. 

Art. 12. As disposic<">cs dos Arti1~os antecedentes 
sobre portes, não com preh<~mlem os das cartas, e mais 
papeis conduzitlos por Paqtwles I nr,lezes. 

Art. 1 ~- S:1o isentos de porte: 
§ 1. o Os Olli~ios, cartas, c mais papeis fJUC ah~ 

o presente o tem si<lo, em virtude do Uegnlamcnto 
de C'inco de l\Iarco de mil oitocentos e viule c nove. 

~ 2. 0 As t·arl:;s, que os Colonos diri1~irem ás pcs~ 
soas residentes no p:1iz , de que ti ;;e rem emigTado. O 
Heguhmenlo dedarar:\ <{UC Colonos lt:lo de g01.ar deste 
lw11dieio, c <t maneira, pela qual se lht'5 hr:'t clfc
ctivo. 

Art. 1 ·L O Administrador do Correio imporú as 
multas, em que incorrercni os Capit~ics de m~·ios pe
las i11frac~·l)es dos Hcgnbmeutos a este respeito; e se
r:io arrccadaclas pdas Allimdcgas, . ou :Mesas de Diver
sa~• H.cndas , ~omo estas arrecadão as suas. Das deci
sões sobreditas haYcr:\ recurso para o Superior imme
diato. 

Art. ttJ. Os eonheeimentns dos seguros serão 
cortados de lin·os de talrto. 

Art. 1 ti. Os portes senió pagos adiantados, c em 
papel sdlado, na fórma, c com as excepcõcs, que 
ser:'io dc·cbüadas em ou trc Rcr,-ulamcnto. 

Art. 17. Os que falsificarem o papel scllado ; 
receberem cartas, que llH's não torem dirigidas; so
licitarem que lhes sejão entregues; ou infringirem qual
quer das disposições dos Heguiamentcís sobre Correios, 
poderão ser punidos ·com prisão até trcs mezes, c 
multa até duzentos mil réis, nos casos, e \a~la forma 
que os mesmos determinarem, salvas as ( i~'posiçücs 
do Codigo Criminal. 

Art. 1 R F'ic:lo rcvoga<las tmhs as clisposicücs em 
('O nl nu· i o. 
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Candido lüsé de Araujo Vianna, do l\Icn Conselho, 
1\linistro .e Secretario d'Estado dos Nq~ocios do Impe
rio, assim o lenha entendido, e fa~·a t•xt~cutar com os 
despachos necessarios. Palacio do Hio de Jani'Íro em 
vinte e nove de Nm-~mLro de mil oitocentos e qua
renta c dous, ,-iGesitno primeiro da I ndq>endt•ncia e 
do Impcrio. 

Com a Huhrica de Sua Magestade o imperador. 

Candido .José dr Jnwjo J'ionna. 

DECRETON. 0 255-de29dcNm·ernhro tk 1R12. 

E~tabclecc o modo, por que se dcrc r/li~cl1111r no.'( Corrr·,·o.~ 
do lmperio o a~.liantamcnt<? dos portes das cartas, c 
mais papeis; c a maneira, por que cstts SI' dtTcm 
distribuir nas ca:w.~ com a rnaior celeridade. 

Convintlo dar hum llegulame11to sobre u modo, 
por que se deve dfectuar nos Correios dcsk I m per i o 
o adiantamento <los portes das cartas, e mais papeis; 
e a maneira, por (JUC estes se devem distribuir nos 
domicilias com a maior celeridade. Ilei por lH~m, Teudo 
ouvido a Seq~ão 1lo :Meu Conselho d'E~tatlo, a que per
tem~cm os Negocios do lmperio, Decretar o sl'gninte. 

Art. 1." Ser;io p:tr;os adiantados nos Cone i os os 
portes dos Perioclico~, Leis, c Actos do Gon.Tuo, oito 
mezcs depois de puhl.icado este Hegulanu•Jllo JJa Secre
taria do r mpcrin; p os dos mais papeis' (' cartas' hum 
me·1. tlc~pois CJUP o for em cada Município. 

Art. 2. 0 As cartas, e mais papeis de que 11:io 
tiver sido pn{~O o porte adi,antado ~ ou for esl<' inferior 
ao devido, ser;lo retidas, e depois dP leYadas a h uma 
lista especial, por· (1uim:c dias ao menos, it qual se 
dará a maior publicidade possin·l 110 ltwar, ]lassar;1o 
' l' l l " ' a tsta ( as canas atrazac as, c eom dias se proccdl'ra 
('Omo Pst:'t ('IT;;(Tipto no Rcgulamt•utll de !) dt' 1\bn·(' 



lle 1 R29 , Artigos 55 e 5G, quando não haja quem 
faca o scn devido pa{jamento. 

Art. ~-~~ As disposições dc)s Artir~os antecedenh.'s 
n:1o enmpn~helltlem : 

~) 1." A"' <'artas 'indas de paiz<'S estrangeiros, e a::. 
andsas ele· por~ns elo lmpcrio, ou <i<~ fúra dcllc, em 
quwsqucr nanos. 

~ 2. 0 As cartas, c mais papeis, f{lW apparecercm 
nas mala~, n:io fraiH[UPados, ou com porte iuf~rior ao 
dp,·idn. Em f{ltalettwr dos casos d!'stP paragrapho se 
dar:í partP :'1 Autl'tri(lade ('ümpct<'~tle. 

Art. 4. o Das cartas, que lhe ti verem sido diri
gidas, poderit <Jnal'luer pessoa tirar humas, e deixar 
outras no Correio. 

Art. 5. 0 
():.; \mrtes serão pagos Pm papel selladf->, 

on sdlo do Yalor t <' trinta, setellta, HoYen\a n~is, na 
fúrma constante do lVIodelo N.o 1. 

Art. ().o O porte menor, que se podêr:í receher 
nos Corn•ios, será o do minimo. valor do sello. 

;\ rl. 7. 0 Ser:\ o fixados no sohrescripto tantf>s sei
los, (111antos prefizprcm a importancia do t)()rtc da carta, 
ou papd. 

Art. 8. o A qualquer h e permittido flx_ar o sello 
fhra do Correio, ou neste, depois de verificado o peso 
ela ('arta, ou papel, que remeltc. 

Art. 9. 0 Antes da remessa das cartas o Adminis
trador do Correio mandará imprimir no sello hum ca
rimbo, que o inutilisc, sem que com tudo o destrua, 
Modelo N. 0 2. Quando não seja esta operação prati
cada 110 Correio da remessa, o ser:i no da entn>Ga. 

Art. 1 O. Os que falsificarem qualquer dos scllos 
mencionados serão . punidos com multa de cem mil 
f(~is; e prisão de tres mezes. 

Art. 11. Só poderão ve~der papel sellado os que 
forem competentemente autorisados. 

Art. 12. Haverá o numero de Carteiros necessa
rio para entrep;arem as cartas nas casas das pessoas, a 
c1nem o devem ser, e serão nomeados pelo Admini~
trador do Correio, ou qu('m sua 'i n·zes fizer, soh sua 
rf'spnn-.;a h i I id;Hl(•. 



Art. 1 :J. Os Carteiros lrariio lllllli d;:-;lineliro, 
pelo qual sej:to conhecidos. ~ 

Art. 14. A entrega das cartas nas casas só ler;Í 
lugar nas Ciclades, Villas, e Povoa~·ões, em qu<· hmtn·r 
Correios, e nos seus snhurhios, q11e fon·m d<~sigua
dos pela Autoridade competente. ~iio ser:lo t•nlregnes 
as cartas nas casas dos qne declararem no Correio qnt~ 
(Jbcrem ir alti recchel-as. 

Art. lf). No sohrcscripto da. carta, t· mais papei~. 
será dedarado a rua, o numero da casa~ c andar clella, 
em que more a pessoa, a qnPrn dt·n~ ser l'Jitrq~ne; 
e quando laes dcdara~·üps 11:\o scj:io feitas, a ('ar\a, 
ou papel será h·vado :'t lista Geral. t'OJlJ() artualmeult~ 
se pratica. 

Art. 16. A disposição do Artigll a11 i<'~''''!Pnte nrw 
emharaça a entrega elas cartas, em (jllC tl:lo for t't•ila a 
declaração cxir.i<la, se a possoa, a qw·m d<·' <'r S<'l' 
entreaue for r<•ctlllhcf'ida, <' tinT co1n ;mt<'tTdenl'ia 
feito as ditas dedaracües no Correio, nndP ~;e {;II.<Í 
inséren~r seu nome ~~m Lino para t•:;le fim dPsti
llado. 

Art. 1 I. 1\ as PoYoa~~õcs. em que as c:t:;as n:"10 
forc~1 numeradas, o Gon~rno proYidcnciar:·, <'otllo nu·ll10r 
conner. 

Arl. 1R. Lor,o que for l'oncluida a ('Oill'n<•twia 
das cartas, e mais papeis, com as (;H'it•ras, P d<•pois 
<lc feitas as declarações do Artig·o 1 ;, nos qw· as n:lo 
tiverem, serão entregues aos Carl<•iros para o:; distri
hu in~m. 

Art. 1 9. Sah i r:"io os Carteiros é\ {;IZ('f <'nl n·ga <'lll 

l1oras ('CrlÍls, como st>is, dez, duas, nmHk, <' quando 
a afluencia dos Correios o exigir. Entre as sahidas 
ordinarias dos Carteiros codcrfio han•r <'XIraonlinai'ias, 
se hotner assignanl<•s, que qucir:lo n•cplwr a s11a cor
respondcncia lor.o que chqpr n() Correio. 

Art. 20. Os Carteiros n.,g)i{~cntes na enlr<'ga das 
cartas, e mais p:'qwis, serão punidos com tres dias 
de prisão, c na rei ncidencia com oi to, e d<·slwdidos 
pdo Administrador. 

Art. 21. 1\'; pessoas. que lTt't·h·n·nl c;1rtas íin
(~ilHlo-s<' as propriac;, :1 fill<'lll d('\ t'lll ~~·r l'lllr<·:~tH'S. 



~.,~r:lo p1111Ída' I'Olll multa (b t·cm mil n'·is, c prisão 
de tres mczPs. 

Arr. 22. o~ f('IC maltr:llarcm os Carteiros no 
aclo da entrega, n:lo gozílr:\o da commodidade <le lhes 
sen'lll h·Yadas as cartas a suas casas; mas as ir:io rc
celwr nus Corn•ios, semlo yn r:t esse fim seus nomes 
leYados ;', lista geral l'omo actualmcnle se pratica. 

Art. 2:L 0:--~ que tomarem rio!entamPnle as earlas 
<los Carteiro~'~ ainda que lhes se,i:lll dirigidas, serào 
pnnidus <':Hn mulia de cpm mi! n'·i:', e pri..;:\o de trcs 
1lH'Z('S. 

Art. 21. Os (ÍuP allician~m, ou corromperem os 
Carteiros para lht·s PlllrPgan•m as carlas, <tue lhPs 
<·umpre 1 l<'Yar ús moradas daqtH'llt>s, a quem pertcnce
tTm, ser:-io puni<lo:' ('(IJll ePm tllil r('·is de multa, e tres 
nwz<•:- de pris:lo; e o~ Carteiros, <pu~ <"edcn·m éÍ. alli
('iac:~to, on corrup~·r10, inconcr:-to na nwsma pena d(~ 
111·i-.;ilo, e scr:io d<'spcdidos. ' , 

A ri. 25. o~ Carteiros' (Jlle uào derem conta das 
carlas, quP lhPs forem entregues nos Corn·ios para 
di~;lrilnJir, ser;io punidos com prisi:o de ln~s JlH'zes, e 
d\'SIH'didos. 

Art. 26. O Administrador do Correio por si, 
l)(H' qnalquer <los St'US suhalkmos 1 ou p<'ln Promotor' 
Jll<llllO\I'I':t em Juizo compclenlt~ a imposic:lo das penas, 
e mullas cslahdc('idas nas Leis, ll<'gulamculos, e mais 
disposi~·ôes sobre Correios, excepto as <lo Artir,o 20, 
c o1.1lras, cuja imposieão compete aos A(lministrado
rcs dns Correio~, que serão impostas pelo Administra
dor do CorTPÍo, ou quem suas Yczes fizf•r 

Art. 27. Pmler:'t ser reduzitlo ('lll hun\as Admi
nistra~·<l~~s, e au{~meulado em outras, o numero dos 
Rmpt~euados dos Correios, lmma vez que com os novos 
nfi'o exceda a dcspcza a dez contos de n:is. 

Art. 28. As penas, c multas P.~tahele('idas neste 
fler,nlamcnto não altcr:\o as que o Codigo Criminal 
tem prescripto, a inda nos mesmos casos. 

Art. 2B. l"ic:io revof,ada~ todas as disposi~<les <'m 
.. ontrario. 

Cnulido .Tos,·· de Aran.i(\ \ ian11:1. <lo l\l.-11 Consl'
lho, )\fini~:in' 1• ~r·t·rl·larin ,] '·>;ad" d!1; ;\i''{~twios do 



lmpcrio, nssim o tenha entcndi1lo, P faca PXCcnlar 
(~om os despachos nccessarios. Palacio do Hio de Ja
neiro em Yinte e nove de Novemhro de mil oitocen
t~s e fJUarenta e dons, YÍ{jesirno primeiro da lndqwu
na, c do lmperio. 

Com a Ruhrica dt~ Sua Marrest;ulc o Imperador 

Candido Jo:;é de jraujo r,·arma. 
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COLLlX:ÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

18'&-2. 

TOMO !>. 0 PARTE 2. a SECÇÃO 9:J.a 

DECJlETO N. o 2ti()- de :10 dt· NovPmhro tlP 18.\.2. 

lJit ml1'a organúação á Secretaria d'E.'i/ado dvii Nfgoáos 
" do lm}'rrio. 

JIPi por hmn , em virtude do Artigo trinta e nove 
da Lei ntmwro duzentos c quarenta e tres de trinta d•· 
Nowmhro do anno proximo passado, DP•Tetar o sPguintP. 

Art. 1. o A Secretaria d'l~stado dos Ncgocios do 
Imperio constará de hum Official Maior , seis Primeiros 
om.~i<H'S' dos quai'S hum scrú Archivista ' cinco Segundos 
OflieiaPs , seis Amanucnses, huni Porteiro , tres Aju
dar1h•s , e quatro Correios a cavallo. 

Art. 2. o A Secretaria será dividida em Secções como 
for determinado nas InstrucçõPs, que para t•sse fim bai
xarão , e cada St•cção S<'rú dirigida por hum Primeiro 
Oflicial. 

Art. 3. o Os Ofliciacs, que ora existem , c que se
rão todos considerados Primeiros , continuarão a servir 
como at.é o presente ; faltando por~m algum , não poderá 
ser nomeado outro , até que o seu numero fique redu
zido ao ncccssario , segundo o Artigo antecedente. 

Art. 4. o O Ofllcial Maior terá de Ordenado dous 
contos c quatrocentos mil réis; os Primeiros Officiaes 
hum conto c duzentos mil réis; os Segundos oitocentos 
mil réis; os Amanuenses seiscentos mil réis ; o Porteiro 
oitocentos mil réis; os Ajudantes deste seiscentos mil réis; 
c os Correios oitocentos mil réis enda hum , entrando 
nesta quantia o que pcrcchião para fardamento . fantl
gadurn , e nrreios. 

Al~m tlo Orde11ado podt'rá o Ministro <' SPcrctario 
<l'Esta<lo arbitrar ao Otncial Maior huma f.ratitlea~·ão, 



'llW não exceda a oitocPntos mil rt'~is, t• aos l•rimeiros 
Olliciaes huma , que não exceda a st~is('cntos mil ri·is. 

Art. 5. v Os emolumentos da S('rrf'laria st•6w ('O

brados pela Tahelb, que com este }),·ndo hnÍ\a , ils:.;i

gn:ula pelo.respeetivo .Ministro; '~ !'t'l"iio distrillllidos rorno 
até o pn~senle, pelo Oflicial l\luior , I' tnnis ElllJll'«'gados 
<la Seçrelaria, eom a dedarat,·5o dt- !Jiil' :1os SPgundos 
Olliciaes competem os mesmos IJlH' nos Prinu•iros. 

Art. ().o As noJIH'nções do O!!i~~ial .Ma:or , ~~ dos 
Primeiros, e ~Pgundos Ofliciaes, ~~erão fp!tas por Dr·nt>fo ; 
as dos Amn~lllensPs, Porl<~i ro , (' Ajuda niP dt·sl!' , bem 
eomo as dos Correios, por Portnria:' do .Ministro e St)
tTI't:!rio ,I'J~slado. 

Art. 7." Os Etllpn•gados da St)ITd:trÍ<l , fi t'\t't·p~·iio 
do Ollieial 1\'lnior, quando deixarem do t·ompan·rt•r st•ut 
motivo justificado, perderão, a juizo dt~slP, os I'I'SfH)

ctivos Ordenados, c wncimentos , qne !'Pr:io n·,·ol!tidos 
ao Cofre das despezas da Serretaria. 

Na nwsma pena incorrerão os Cj nt• ~:" a1!:~1·n l;m•m 

antes da hora sem permissão do Ofli('ial Maior. 
Art. 8. o O Ofli:·ial ~lnior adBHH'Sli'ril, P n·pn·hcn

tlerú <los Empregados tln Secretaria publi"amentt>, quantlo 
não bastarem as athnoestações , c rt')ll'dH.~Hsões dadas Plll 

particular. 
Se por~m o caso exigir pena útais sey(•ra , o n·pn·

scntarú ao .Ministro, qut• mandarit prol'edt>r Jta fúnna do 
Artigo 107 da Lt•i dn '" de Outnbro d() unI. 

Art. 9." O lVlinistro d'Estado podl'rit SUS}H'nder a 
qua)t}Uer dos J~mprega1fos da S(•ITelarÍa al(~ St'ÍS Jllt'ZI'S, 

c a pPna de suspensão importarft Sl'lllJIW a da pnda dn 
todos os vencimentos em beneficio do CofrP da St)ITt'laria. 

Art. 10. As faltas de suhordinação , hem como as 
de respeito aos superiores , em t ntlo quanto for rclatiyo 
ao serviço ; a publicação dr, dcspadtos an tt•s dt~ lwixan~m 
á Secretaria ; o extravio de paJwis ; erros de Ollieio ('Oill

mcttidos scicntemcntc, ou por omissão, ou ignornnl'ia 
indesculpavel , serão punidos pela primeira wz com sus
pensão , c na rcineidencia com a demissão do Empn·~o. 

Igual proct•dimento haVI'rá eom os Empn·g::HJos, que 
Jeixan•m de ('Xp('dir, C ter I'ID dia OS trabalhos, tfp qtw 
fon•m I'IH'nrrpgados, saho por justificado molÍYo. 
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Art 11. A revelação dos negocias reservados será 
{)Unida com a demissão do Emprego , alêm de · ou~ras 
penas, em que possão t<•r incorrido. 

Art. 12. As Autoridade~, e mais Empregados, de 
tpwm se exigirem informa\'ÕI'S , deH~rão lançai-as nos 
('roprios requerimentos; ~~ se tiwrem de mandar ouyir 
aos seus suhaltemos, 1lewrão estes oflieiar nos mesmos. 

.. Os requerimentos assim informados serão devolvidos 
fl Seerctaria d'Jtstado sem Ofncio algum. 

A rt 13. O Otrieiat l\Iaior assignarit todos os des
p:whos para se p~sarem {>~rtidões, não hawndo incon
'\l'Hiente; bem como para informaçõt•s de n•qucrimcntos 
tlP partes, qne serão Juni,.'atlos no HJto dos mesmos, eom 
a 1'\<'Pp~·iio dos que forem dirigidos ao llroeurador da 
(:o roa , aos Presidentt•s tlos Trihunaes, nos J•rnsidentes 
das l)rovint~ias, e aos Chefes das UeparticõPs, que ti\·c
f('lll o tratamento de Senhoria. 

Art. 1!1-. Não se apresentarão requerimentos, que 
niio s1•jão dataclos, c assiguatlos pelas proprias Partes , 
ou por SI'US Procuradores, ou que contcnhão documen
tos, que não tiverem pago a 'faxa do sello, ou que , 
sPndo para remuneração de scniços , ,·iercm em publica 
fúrma. 

Se algum requerimento for apresentado eôntra o 
disposto neste Artigo , o Ollicial .Maior farà cleclarar no 
tivro da porta que as Partes satisfação ao que o mesmo 
1ldPrminá. 

Art. 15. Os documentos, com que as Partes ins
truirem suas pctiçÕ('S sPrão numerados, c rubri(~ados por 
lnun Otlicial , que den~rú d1~darar ú margem ela~ mesmas 
o numero de taes doeumcntos, e tanto: estes, como 
.aqucllas, serão com·cnicnt~mcnte. emmassàdas- ~ e guar
'tlatlas depois que tiverem despacho definitivó; ·~ ha-

.,vendo::...sc fnito obra por ellr-s, em nenhum· caso ·serão 
'Cntregucs ás partes; excepto _se formn Cartas, ou docu
mentos originacs, que deverão ser neste easo substituídos 
por Certidões, que tamhem poderão ser passadas de 
t{U:.tcsqucr outros documentos. 

Candido José de Araujo Yian na , do Meu Conselho, 
Ministro c. Secretario d'Estado dos Negol'ios do Imperio, 
o l('nha assim c>niPJHiiclo, " fa~·a P\f'c·utar c·om os des--
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paehos neoossarios. }lalacio do Uio dt• JanPiro t•m triuta 
de Novembro de mil oitocentos e quarenta e dous , 
ligesimo primeiro da Indcptmdcncia <~ do lmpPrio. 

Com a Uubrica de Sua MagcstadP o lmpPr<Hlor. 

Cant11'do José de A.raujo rúmna. -TalHdla dos Fmo/umrntos, que se derem pagar na SccrclarÚ! 
d' Estado Jos Ncgocios do 1 mpl'n·o , a qur 

se 1·e[crc o Decreto desta data. 

· MercO tio Titulo de Grandeza. . . . • . • • . . . 

I 
>> do dito sem Grandeza ......•....•. 
>> de Offieios da Casa Imperial ....... . 
>> de ~l:<·sidPntes :los Trihun:ws ...... . 
>> do fitnlo do Cons(•lho ........... . 

· )•'<~i tio das H'SJH'di, as <..:ar tas ............ . 
Aharil de Execlleneia .................. . 
Dito dP Senhoria ...................... . 
JJit«) de l.ic(~n~·a d(~ Ca~anwnto ........... . 
!,orlarias de lidas ('111 Tt~~~~~as, Títulos, ou 

t:ommcndas , por e a da· hum a das lidas .. . 
1\l(•lT(\s de Tenças al<'· ,._o.;::-ooo r(•is ...... . 

>> >> )l 100,7,;000 rt'·i~; ...... . 
» >> >> 20ür/;)OOO n'•is ...... . 
>> ll )l :J()0.7j;{){)0 r{•JS .•.•••. 

>> >> )l !i-OO·t'OOO réis ...... . 
>> » >> {)00-7~000 ri·is, ,. df':.ta 
quantia em diante ................... . 

fPitio das Cartas da~• ditas. ~ ............ . 
Mercôs de Empregos, ou Pensiíes, dl'\ em re

gular-se pelos sPus rendimentos na <·on
formidatle do t}Ue fica dito a respeito das 
Ten~~as 

Sohrmircncias, o mesmo que as Merrl's. 
l)ortarias eom salra , o mesmo <JlW as originaes. 
1\lnrcl' de Grão-t:ruz ('Jll qualquer das Ordt~ns 

l\lil i tares ........................... . 
Dita ti(• t:ommPrHiador nas ditas Ord•·ns ... . 

:J~-71'000 
1 !t ~~·200 
:t2.:tooo 
2 F~"OOO 
í !'·~~()() 

(),77:'.'100 
:u::··ooo 
:~:! -/t'OOO 
1 :2-7."~~00 

:3H~t'!i00 
:l-';;'200 
(i.:J''t-00 

12 ::":"SOO 
j 9-~!'200 
2:-;.~~(j()() 

32./t)OOO 
(),';j')! .. OO 

32-ltOOO 
·t H·Jr200 



More~ de f:avall<•iro nas On.Jen~ de Christo , v. 
S. 'Ihiago .......................... . 

l>ita de Cavallciro na Ordem de A\·iz ••.... 
Dita de Grão-Cruz em qualquer das outras 

()J:d(•ns ..........••................. 
Sen(lo porêrn a Grão-Cruz na Ordem de Pe

dro }lrimeiro , ou na da Uosa ....•..... 
Dita de Grandes Dignitarios na Ordem da 

l~osa . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .......... . 
Dita de Dignatarios, c Cornmrntladorcs na 

Ordem da Uosa ....•................. 
Dita de Commcndadores na Ordem de !'edro 

l'rinteiro ....••••..••.•..........•.•. 
Dita do Ofli,;iaes da Ordem da Uosa ....•.. 
Dita dn ditos da Ordem do Cruwiro ...... . 
Dita de Cavall1•iros das OrdPns da Uosa, {lcdru 

Jlrinwiro , e Cruzeiro ................. . 
SuppiPmentos ............. ~ ............ . 
Disp(•nsa de habilitações para recehcr o Habito 

Pm qunll(UOr das tres Orclens 1\lilitares ... 
Dita para profess:lr fóra das Casas Capitulares; 

dfl habilita~·õrs para ollicios de exame; para 
jurar, ou tomar posse por Procurador; 
para nome:u Serventuario, ou Ajudante; 
Patria commum ; para suhrogar IH~ns vin
culados, hypotlwcal-o!1, &c. ; remo~·ão de 
Pensões , ou Tenças do huma para outra 
Ji'olha ; e outras de semelhante natureza .. 

Dita de lapso Je tempo .•...•......••... 
Dita para Corporações de mão morta pos

suirem bens de raiz ; moratoria, legiti
mação, c transitação de huma parn outra 
()rdern ..•........................... 

Certidões, por cada pagina cscripta ; c por 
caua verba , que se puzer em Cartas , cAl-
varús, &é ............•......•....... 

Ditas do llegisto Geral das Merc(~S, ató duns 
paginas ................••......•.•.. 

))ifas do dito Hegisto , quando cxcc!lcrcm a 
duas paginas , pngarão pnr cada pnginn .. 

32";ft000 
12m';800 

:l2:rf000 

60 ':ft 000 

!)0./1)000 

50~000 
!t-O:J])OOO 
32-iJ'_OOO 

:l2;roooo 
(j.j2!f.00 

:12m~ooo 

19~200 

~800 

;m2,\0 

;ml20 



De buscas por cada hum Liuo do dito Ue-
gisto Geral U(.ls l\lerr~s. . . . . . . ....... . 

Carta de Naturalisaçâo .................•. 
Dita de Sesmaria .•...•................. 
Confirmação de Contrato ....••......•.... 
Concessão de cada l.olPrÍa .....•.•...•••.. 
Privil•~gios para l'ahrieas, ou macltinas; c 

#'100 
22~!a.OO 
12:W800 
32;t;"'OOO 

100;t;"l000 

de qualquer natureza ; por cada hum. . . 32-'ft'OOO 
Passaportes , por cada pessoa, não S(~ndo a 

mulher, ou filhos do (]Il'fe d(~ fnmilia... G~lOO 
Portarias de licen\~a. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Ü·/7' fi.OO 

Palacio do Uio de Janeiro em :10 dP Novembro 
de 18l2. 

(wirhdo los~; de Jrau.fu l'iamw, 



COLLECÇAO DAS LEIS DO ll\IPEHIO DO BRASIL. 

1H1~. 

PARTE 2.a SECÇÃO 91.• 

l>F.CitETO N. 0 2f>7- de 2 J)ezcmJ,ro ele 1812. 

Re:-tabelece as disp~sições do Decreto de vinte e sete 
de Setembro de 1828, com algumas altr,raç6&s. 

I lei por lu•m, que fiq11e ele 11('11 h11 m cfli·ito o 1>('
ndo dC" Oll/.P de .Janeiro Je mil P oitocentos <' trinta c 
eplíltro, na parte que reYO{~Oll o Je vintP c~ sete de SPll·m
lH·o de mil c~ oiloeentos t~ ,-intc e oito, cpw Son Ser
vicio rcstahekcl'r .. om a~ seguintPs altera~'c1cs: o lnlcn
d('rtlc da J\Iariuha da Cc'trlf' tf'I';Í a Craduacilo lfonora
ria dP ClH.fP dP Di,isiio; n Contador a de· Capitão de~ 
i\ lar c {;tiC'rra: o Primeiro Escripturario ela Conlaelo
ria , EscriYàes da J nlerulen .. ia , e Tbcsourciro Par,ador 
a dP Capit;io clP Frngata; os Almoxarii'Ps. Esniv:'il's 
do Alllloxarifado, Pagaclc,rcs , e EscriY;io elo ThPson
reiro a tk Capitão Tt>ncntc; os s~·r,undos Escriptura
rios, P o Escrivão do Par,aflor a ele Primeiro Tenente; 
~~~ AjuclanLPs do Almoxarifado, c Terceiros Escriptu
rarios a de St~gunclo Tetu•nt•~; e os PraLicanlC':' ele Nu
nwro a ele Guarda :Marinha. 

O Conselho Supremo Militar o tenha assim en
tendido, c fn~'a executar com os despachos nccessarios. 
Pahu·io f lo n i o de Janeiro em dous de Dczcmhro de 
mil e oitocentos c quarenta c dons, Yi{~csimo primeiro 
da I ndcpcmlcncia e do lmpcrio. 

Com a Ruhrica de Sua .l\lar,cstade o Imperador. 
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DECRETO N. 0 258~ Je 2 Jc Dezembro Jc 1842. 

Extingue o Lugar de Juiz de Direito do Ci,vcl da 
'segunda f/arn destn Cidade. 

Hei por bem, Usando da attrihnição que l\Ie 
confere o Artir,o cento e duus parar,rapho doze da 
Constituição do lmperio, e em coHfr'•·mid:ulP da Lt·i 
numero duzentos c sesseuta c hum de trPs de ]}e
zcmbro do anno proximo pnssado, Dar por extincto 
o Lur,ar de Juiz de Direito do Cird da sq;unda Vara 
desta Cidade. 

Candido José de Araujo Vianna, •lo l\T('u Con
selho, l\linistro e Secretario d' Estado dos N(·~~ocios 
do Impcrio o tenha assim entendido c fa~·a ('X(Tillar. 

Palacio do Rio de Janeiro em dons de Dcz(•mhro de 
mil oitocerllt1S t~ f!liarCill:t e tlotts, Yi{~esitl\tl pritncir(J 
da lndcpcndencia e do lmperio. 

Com a lluhrica de Sua .MaGestadc o Imperador. 

Candido JoJe de Ara11jo Fimma. 
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COr J_.ECÇ;\0 DAS LEIS DO IMPEIUO DO BRASIL. 

1842. 

TO :V{() 5. 0 

DECHETO N. 0 25!> -de 13 de Dez.<'mhro de 1842 . 

.App1·o l'fl o pl.(mo para OJ 11niforuws do~ Of!iciaes 
do Corpo d'Armada. 

1 Iei por hem ApproYar o Plano para os uniforme~ 
dos OJiiciaPs ou Corpo d'Armada Nacional e J mperial, 
que t:om este b<l ix.a, assi{ptado pelo l\'Iarqucz de Para
nar,uú, Conselheiro d'Estado, l\linistro c So,;retario de 
Estado dos Neaocios da 1\larinlta. O Conse;~o Supre
mo :1\Iilitar o tenha assim entendido, e faca executar 
com os 1>cspachos nccessarios. Palacio do Rio de Ja
neiro em treze de Dezembro de mil oitocentos c <]Ua
renta e dons, YiGesimo primeiro da Indcpemlencm c 
do Impcrio. 

Com a HulJrica de Sua l\laacstadc o Imperador 

.lUarqucz de Pmanagud. 

Plano marcando o Fardamento, de f}'W de~·cm usar 
os ( )[ficiaes do Corpo rl'./lrmada Nacional e Impe
rial, l/em como os Empregados da arrecadação e 
contohilidade d(1 .F'azenda Publica na llepart;ção 
da lllarinha, a que Je refere o Decr(~fo desta. data. 

Art. 1. 0 Os Olliciaes Ceneraes d'Armada Nacional 
e lmperial ,·onriuuartio a usar dos mesmos uuif(Jrmes 
dt'signados no Pbno de 27 «le Outubro ue 1823, ap
prm·:ulo pell) J)t'i rt•ln da lllt'Sill:t data, f'Onl a {)jffcrcn~·a 

e 



porêm de que, em lugar de colete, cal~~ão, ~a\1ato , (~ 
meia de seda , usarão de fardas abotoadas , c ( e cal~·a 
de casimira branca por cima do Lotim , r,ua'rnceitla ao 
longo da costura com galão de ouro de duas poller,adas 
de largura (Estampa A n. 0 1 ), tendo os llotiics da 

' farda, alêm das estrcllas, hum a Coroa l mperial sobre 
a ancora (Estampa A n. 0 2). As fardas do sqpmdo tmi
formc ser;} o de peito sobreposto, c tam hem a hotoadas 
por duas ordens de oito botücs cada llllma, e nos ea
nhücs terão, bem como na gúla , o Jllf~smo honlado 
determinado para as fardas ricas. 'fer;)o tamlwm hum 
terc'riro unifornw, que con~larú de sohrl'!'as;H·a d(~ p:mno 
nzul ferrete' rrúla direita' e peitos sohrq>o'itos' com 
duas ordens de oito Lotücs cada hnma, e nas ~i/,Jas e 
cauhôcs usar~o do bordado respPclivo :'t Patente: com 
este uniforme trarão chap1~0 tlo S~'{jliiHio unif't,r:n«>, ~~ 
espada a seu arhitrio. 

Art. 2. 0 Os Capitães de 1\lar c ( ~llf'ITa, e mai:-~ 
Oflicincs att~ Guardas l\Iarinhas indusin·, tPr:lo tamhmn 
ll'CS uniformes, <JUC se Jenomttlill'<lO, }wm ('Oll!O O do...; 
Ofliciacs Gencracs, prirneii'O, scg-mHlo, <' ten·c•iro. 

Art. 3. 0 O primeiro uniforme eonstar;l de farda 
comprida de panrto azul ferrete, f(HTada do mesmo, com 
peitos sobrepostos e abotoadas por duas orck11s de oilo 
hotües (Estampa A n. 0 3) cada lwma, r,óla e ca11hil'o 

• bordados de ouro (Estampa A n. os 4 e 5) ~ e;d<:a azul 
ferrete sohrc Lotim , guarnecida ao lonr;o da costura 
com galão de ouro de huma polle{~ada c hum cpiarfo 
de larr,ura, conforme o padrão da Estampa A H. 0 6 , 
ehapeo de pello (Estampa A n. 0 7) guarBccido dP galão 
de ouro de duas. pollegadas e hum cptarlo de largura 
(Estampa A ri. 0 8), florete de folha chata, c hainha 
preta , como mostrão os Figurinos Estampa B, c inc-ido 
por . hum cintur~io posto por c i ma da farda, de {~alão 
de seda azul ferrete com orlas de fio de ouro (Estampa 
A n. 0 9), abotoado na frente por huma chapa dourada, 
cujo centro terú em relevo huma ancora YerticalmcntP 
posta, decorada com a Coroa ImperiaL 

Art. 4. 0 O s('gumlo uni!'ornw eonstariÍ de fim1a 
igual á do primeiro, mas sPm hordados, eal~a azul 
ou hrim hratH'o por <'in1a dn hotim. chapPo dP pplfn 
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sem galão, espada de róca do actual padrão, ci~gida 
por telim, () qual serit ·de couro envernizado do feitio, 
e com as f'rrragens de que actualmenle usão (Estampa 
A Jl.

0 10). . 
Art. ;,,o Os Ofliciaes, de Capit:\o de 1\lar c Guerra 

;tf,; C11anla l\larinl•a inclusive usarão, tanto no primeiro, 
<·omo no srr,umlo nnil'orme, da:' drag·onas que ·por 
suas PatcnlPs lhes competirem, conforme se acha C'S

ta helecido; sendo pon~m as dos Otlieiaes Superiores 
dP pala de liga de ouro, e cachos de canotão de ouro 
liso de lustro n. 0 G, e as dos Suhalternos de pala"ig·ual, 
mas com franja de canot ilh9o de ouro I iso de lustro 
11. o ~. 

~"r\. (). 0
. Tanto nos floreie:~ do prinwiro unil'or-

1\\P , eomo 11as e:-;padas 1h- rúca <lo s<'fpmdo, usar;\o d1· 
fiadores de cordão de fio <lP ouro c hnrla, a <lual, 
para os Ofliciacs Superiores ser:i de cachos de canolilo 
~Estampa A n. 0 11), ,e para os S'"dbalternos de canoti
lho (Estampa A 11. 0 12): o mesmo se ohscnará a f{'~
peito das bodas dos chapr~os; sPmlo as de ('auotâq...(Es
lampa A H. o 1 ~) para os OIJiciacs SupcriorPs, e ~, dP 
canotilho (Estampa A n. 0 14) para os Suhallernc·~-

Art. 7. 0 O terceiro uniforme coustar;'• de sobre
casaca de p:mno azul ferrete, e gúla din·ita, peitos so
brepostos, como os das findas, calça hranca , nu azul, 
espada de rúca a arhitrio, chapco armado liso, on ho- · 
nPI rir· pnm1o azul com g·aliio de ouro do padr;lo E~rampa 
A 11.

0 
(), e {~aLio rorrespondcnlt~ ús suas Parcntcs nos 

canhtícs, s•~gundo o uso aclual. Em todos lrcs nlli
formes sempre se usarú da luva hranca. 

Art. R. 0 0:-> Aspirantes a Cuardas 1\Tarinhas ler<lo 
o uniforme que lhes he mareado pelo Decreto de 27 
de Outubro de 1 R23, com a dilfcrença por•~m de (1ue, 
tanto as fardas, como as i;1rdetas serão de pcitos so
hreposlos. 

Art. n.o Aos Oflil'iaes de Patente sú hl' pnmit
tido o uso Je fardeta a bordo : os Guardas :Marinhas 
c Aspirantes po<lerão usar destas no senico exterior 
do Navio. 

Art. 10. Os Cirur-Giões terilo fardas em tudo l{jtta('~ 



-~ c'' f !lO' • ,_.....' \'t:f0~f.;;1!!.~~.,:~:,," , ~~--~,~ --,~~,'!>c:~~-; . , ·. 
... 

~ís do! oiliciaes:·, da -~Ahnàda.~: ·édJtirtuaridD,~prêlll ;a: tis...-
J..;i'f«.:~jr ~~~d:tâ0 a~~~'k~~,~~~;~; e 
majs EmpN'I;ados. da. atret~~aÇâo' e contabilidade da 
Fazenda Publiç.a· na Repartição da lY.(arinha, de que 
trata o Decreto n. o 25? <le 2 _do cor~entemez , que res
tabéleceo o de 27 de Setemhrc) de 1828, bem como 
os Commissarios e Escriv:les do numero . da. Armada, 
usarão dos mem1os p.r.iformes e distinclivos, que com
petem aos Oiliciaes d 'Armada , GQm a u~ica differença 
de ter·em nas mangas ·da farda duas pennas bordadas , 
eonforme a Estampa C. , · 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Dezembro 
det8.j2. · ' . 

J'larquez de Parà~àg~;i.'i · : . . · 

'~· 

( .... 
t 
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CO f J JI~(~ÃO DAS LErS DO Il\tPEHlO J>O BRASIL. 

I R 12. 

I O \I fl 
. o 
.I. I'AltTE 2. I 

DECHETO N.~-~ 2HO- de 17 de Dezemhro de 1842. 

' netennina que o Batalhão N. 0 ;, d'.Artillwria a p1~ 
.fúlrw pertencendo rí arma de lnfanteria, tomando 
a 'wmeraçtio rir Ratalluio de Fusileiros N. 0 2. 0 

Niio podendo haver no Exercito mais de quatro 
Hatalhües de Artilharia a pé na conformidade do De
creto N. 0 159 tle YÍnte cinco de Abril do corrent<• 
anuo, I lei por lwm que o Batalhão N. 0 5 da mesma 
:trma, passe a p;~rtenccr á de lnfanteria, tomando a 
nunwral'.<in de Batallt<lo de Fusileiros N. 0 2. 0 

Jo:-:;t~ Clemente Pereira, do Meu Conselho, 1\'li
Bistro P Secretario d'Estado dos Ncgocios da Guerra, 
o tenha assim entf'ndido, c fa~·a executar. Palacio do 
H i o dn Janeiro (~Jll (]pzasete de Bezemhro de mil oi
locculos c quarenta e dous, vigesimo primeiro da ln
depe~tdl'ncia c do Jmper\o. 

Com a Huhriea de Sua l\Iagestadc o J mperador. 

Jvsé Clemente Peroira. 

/ 

( ~~.' 

\ 
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