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132 do Regulamento da Instrucção primaria 
e sccnwlaria, nnne\o ao Decreto n." 1.331 A 
de 17 de Fcv1~rciro (le 18:J'L ........... :mt 

N." 1.601. -Decreto de 10 de 1\laio de 1855.- ;\landa 
elecutnr as lnstruq·ões para os clames de 
que trata o Art. 112 do Regulamento da 
Instrucção primaria e secundaria, nnnexo no 
Decreto N. • t.:J:H A de 17 de Fevereiro de 
1854 ................................ :396 

N. 0 1.602.-Decrelo de H de l\Iaio de 18:>r>.-Fh:a 
provisoriamente o m;aimo do rapital da Em
preza da Estrada de ferro d:J Bahia, con
tractadn por Joaquim Francisco Alves Branco 
Muniz Barreto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

N." 1.603. -Decreto de 1ft de l\lnio rle t85ll. -D<Í 
novos Estatutos {t Ac;ulcmia das Bellas .\rlcs. 1.02 

N." 1.604.- Decreto de H de Maio de 185ll.- Se-
para o Termo de l\Iangaratiba do de Angra 
dos Reis, tna l'rovineia Llo Hio tlc .Janeiro; 
c crea nclle hum .luiz 1\lunicipal, que accu
mular{t as funcções de Juiz dos Orphflos .... lí.:lO 

N.• 1.605,- Decreto de 19 de i\laio de 1855. -Altera 
as disposições do Decreto numero trezentos 
e cinco de dous de .lunho de mil oitocentos 
e quarenta c tres, relativas ás dimensões 
das Bandeiras de signaes dos Navios da 

, ATinada .............................. 43l 
N.• 1.607.-Dccreto de 19 1le 1\laio de 1855. -Dá 
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nova organisação {t Guarda Nacional d<~!l 1\lu
nicipios da Boa Vista, Cabrob6, c Onricury 
da Província de Pernambuco. . . . . . . . . . . . 432 

N. • 1. G08. -Decreto de 19 de Mr. i o de 1855. - E"tin-
gue o Lugar de Juiz de Direito tia 3.• Vara 
cível do 1\Iunicipio da Côrte. . . . . . . . . . . . . 433 

N.o t.6m).-llccreto de 19 de l\laio de 1855.-Dc
clarn de 3.• Entrancia o~ lugnres tlc Juizes 
de Direito do Commercio da Capital do lmpe-
rio, e das Províncias da Bahia e l'crnambnco. 43ft-

N.• 1.610. -Decreto de 23 de Maio de 1855. -Auto
ri~a a incorporação c approva os E~tatutos 
da Companhia organisarla nesta Côrte com 
o titulo de- l~mpreza Liltcraria Dons 1lc De-
zembro ............................... 435 

N.o 1.611.-Dccrcto de 3 1lc .Tnnho de 1855.-Con-
voca a nova A~semblén Geral ordinarin ... 438 

~-· 1 .613. -Decreto de ~) de .Tunho de 1855. -·Auto-
risa a incorporação, e approva os Estatutos 
provisorios da Companhia da Estrada de 1\lan
garatiba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 

N.• 1.614. -Decreto de H de .lnnho de 185:l. -Ap
prova os Estatutos da Companhia da estrada 
de ferro da Bahia, desde a capital da mésma 
l'rovincia até o ll.io de S. Francisco ...... 444· 

N: 1.615.- Decreto de 9 de .Tunho de 1855.- Ap
prova a convenção feita com Joaquim Fran-
cisco Alves Branco l\Iuniz Barreto , conces
sionario da Estrada de ferro, que partindo 
de qualquer ponto proximo {t capital da Pro
víncia da Bahia vá terminar na Villa do .Toa
wiro, ou em nutro lugar m11is conveniente 
do Hio tlc S. Francisco, sob algumas das 
cnndições do Decreto N.• 1.2m) de 19 de 
Dezembro de 1853. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&57 

N.• 1.617.-Dccrcto de13dc.lunhode18i>:>.--Aulo-
risa a incorporaçilo c approva os Estatutos 
Ja Companhia organisada nesta Côrte, para 
tomar a SÍ a cmpreza !lO Diario do HÍO de 
Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !~63 

N." 1.6HL-Dccreto de 16 de .Junho de 1855. -Altera 
, " divisão dos Districtos crcados para a ins-. 

pecção do ensino primario e secundario.. . 468 
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1.620.-Uecrcto de 20 tlc Junho de 1855.- Ap· 
prova os Estatutos da Companhia Hcforma
dora, organisada nesta Côrtc, para o alar
gamento da rna do Cano, sua abertura até 
o largo do Paço, c edificação de predios na 
mesma rua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.()9 

1.621.- Decreto de 20 de Junho de 1855.- DiÍ 
nova organisaç·ão iÍ Gunrda Nacional dos Mu
nicípios da Cidade de Meia-Ponte, c Villas 
de Corumbá, Trahiras, e S .• José de Tocan-
tins da Vrovincia 1lc (~oyaz. . . . . . . . . . . . . 480 

1.622.- Decreto de 20 de .Junho de 1855.- De
clara de 3. • Entrancia o lugar de Juiz de 
Direito especial do Commercio da l'rovineia 
do l\laranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lt-81 

1.623.- Decreto de :~o 1le Junho de 1855. -Con-
cede aos Lentes das Faculdades de l\lerlicina 
as Homas de Desembargador ............ lt-82 

1.624. -Decreto ele 21 de Julho de 1855.-Au-
torisa a incorporação c approva os ~:statutos 
da Companhia- União Campista e Fidclista
quc tem por fim navegar com barcos de vapor 
entre o porto do Rio de Janeiro c o da Ci-
dade de Campos. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-83 

N.• 1.625. -Decreto de 31 de .Julho de 18;).5.-l\larca 
as gratificações que devem vencer o Heitor 
e Vice-Reitor do Collegio de Pedro H. . . . . 1&90 

N.• 1.626. -Decreto de 2 de Agosto de 1855. -Marca 
os dias em que devem ter lugar as Sessões 
ordinarias dos Trihunacs do Comrnercio. . . . .-\.91 

N.• 1.627.-Decreto de 8 de Agosto de 1855. -Orga-
nisa etfccti v a mente os Corpos Provisorios de 
guarnição das Provindas do Paraná c Parahyba. 4!12 

N.• 1.628.- Decreto de 8 de Agosto de 1855.- Altera 
os Decretos n.• 1.299 e 1.61.5 de 19 de 
Dezembro de 185:1, c 9 de Junho do cor-
rente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >l 

N. o 1.629.- Decreto de 11 de Agosto de 185.5.- Al-
tera os Decretos n.• 1.0:~0 c 1.245 de 7 de 
Agosto de 1852 e t:l de Outubro de 1853. lt-95 

N.• 1.630. -Decreto de 16 de Agosto de 1855. -Mo
difica os Artigos 59 e 60 do Regulamento 
mandado observar por Decreto n. o 447 de 
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19 de Maio de 18&6, a r~speito das matri-
culas das emburcações de cabotagem ........ lt-98 

N.o 1.631.- Decreto de 18 de Agosto de 1855.- Ap
prova o Rcgulumento para os Conselhos de 
Inquirição creados pela tei n. o 260 do 1. • 
de Dezembro de 1841. . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 

N. o 1632.- Decreto de 29 de Agosto de 1855.- Ele
vo a trcs Componhias a Secção de Batalhão 
de Artilharia n." 1 da Guarda Nacionol da 
Província do Hio de Janeiro ............. 513 

N.• 1.633.- Decreto do t.• de Setembro de 1855.
Aulorisa a incorporação e approva os l~stalu-
tos da Sociedade anonymo , que tem }101" 

fim fabricar productos · chimicos , c refinar 
assucar, estubelccida nesta Côrte.. . . . . . . . 514 

N.• 1.63i.- Decreto de 5 de Setembro de 1855.
Estabelece que as promoções que se fize-
rem para preenchimento dos vagss que se 
derem dentro de hum anno nos corpos e 
armas do exercito que scjão com huma 
mesma data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 

N. 0 1.635.- Decreto de 12 de Setembro de 1855.-
Dá nova organisa{'ãO á Guorda Nacional dos 
l\lunicipios de Itapetininga, Tntuhy, Apiahy, 
Itapeva, e Xiririca da Província de S. Paulo. 523 

N." 1.636.- Decreto de 12 de Setembro de 1855.
lJesliga do Commnmlo Superior da Comarca 
de S. l<'rancisco da Província da Bahia , a 
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Barra, c Santa Ui la, Chique Chique , e 
Campo Largo, c crca nellcs tres Comman-
dos Su}Jcriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 

N." 1.637.- Decreto de 15 de Setembro de 1855.
Heorganisa a administração do Collegio de 
Santa Theresa fundado na Cidade de rorto Ale-
gre, extinguindo a Commissão creada por De-
ereto !I c 2 de Fevcrci ro de 1 8'~G, para ser-
Yir de Con~elho otlministrativo do mesmo 
Collcgio , e creando outra Commissão. . . . 526, 

N." 1.G38.-Decrcto de H) Setembro de 1855.-J.;'ixa 
os elfcitos das liccnços sobre os antiguida
des dos Ofikiaes c praças de pret do Exer- , 
eito .. , ............................... 5-27 
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Declara que d'ora em diante sejão Tabcl-
liães privativos do protesto das letras de 
cambio , terra , c de todos os titulos qnc 
o exigem , os Escrivães de appellat,:õcs c 
aggravo dos Tribunaes do Commercio. . . . 528 

N." 1.6'~0. -Decreto de 22 de Setembro de 1835.
Declara de 1. a Entranda as Comarcas de 
Tury-Assú c Carolina , ereados ua Provin-
da do :Maranhão ...................... 529 

N." 1.6.\.l.- Decreto de 22 de Setembro de 1853.
Extinguc o lugar de Juiz de Direito da 1. a 

Vara Civil do l\Iunieipio da Côrte. . . . . . . >J 

N." 1.6l2.- Decreto de 22 tlc Setembro de 1855.
])eclara de primeira Entrancia tlS Comar
cas da l'arnahyba , do Jaguary , de Bac
pendy c do lndai;í , creadas na Jlrovincia 
de Minas Geraes; denomina de l\Iuriahé a 
Comarca da Pomba c extingue a de Tres 
Pontas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 

N.". 1.643.---'- Decreto de 22 de Setembro de 1855.
·Eleva a gratificaçüo annual do Chefe de Po-
licia da Côrtc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N." 1.64·4·. -Decreto de 22 de Sctcmhro ·de 1855.
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da Estancia da Provinda tlc Sergipe, a Guarda 
Nacional dos Municípios de Santa Luzia, e 
]~spirito Santo da mesma l'rovi ncia , c com 
clla creu hum outro Com mando Superior. 531 

.N." 1.645.- Decreto de 2H de Setembro de 1855.
Declara de 1.• J~ntrancia as 2.", 4." c 6." 
Comarcas creadas na l'rovinr~ia da l'arahiba. 532 

N.• 1.646.- Decreto de 2\) de Setembro de 1855.
Marca o vencimento do Carcereiro da Cadêa 
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de .Janeiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N." 1.647.- Decreto de 2!) de Setembro de 1855.
Creu na Freguezia de Santo Antonio desta 
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hum dos sexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 

N." t.Gí8.- necreto de ':!!l de Sclcmhro de 1855.-
Creu a Repartição especial das Terias Pu-
blica~, 11a Prm incia das Alagoas. . . . . . . . . >> 
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Crca Conselhos economicos nos Corpos arre
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N.• 1.650.--- J)cercto de 10 de Outubro de 1855.
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das nova~ Comarcas de Tury-Assú, e Caro-
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Marca os ordenados dos Promotores l>ublicos 
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N. • 1 ()53. - Decreto de 1 O de Outubro de 1855. -
Separa o Termo do .Jardim do do Crato, 
na Província do Ccad; e crea ncllc, reunido 
ao de !\Jilagrc~. hum Juiz :ilunicipal. que 
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N.• 1.654-.- Decreto de 10 de Outubro ue 1855.
Separa os Termos de Santo Amaro e 1\laroim 
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N. 0 1. G!>:l. - Decreto de 1 O de Outubro de 18&5. -
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N.• 1.656.- Decreto de 13 de Outubro de 1855.
A \lera o lugar designado pelo Decreto N ." 
1.331 de 13 de Fevereiro de 185l para 
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N.• 1.G:l7.- Decreto de 13 de Outubro de 1855.-:
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curador fiscal do Thesouro Nacional aos de 
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N.o 1.6;)8.- Decreto de 17 de Outubro tlc 1855.-
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nos lermos elo Art. ~-o da Lei n." (; ~.8 Ul~ 18 
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de Agosto de 1 H:í2 iÍ~ praças do Exercito, 
que tendo acabado o seu tempo de serviço, 
nelle continuão sem engajamento ........ 54,7 

N.• 1.659.- Decreto tle 20 de Outubro de 1855.-
Crea na Província do Hio Grande do Sul 
duas I>ngarlorias filiaes da respectiva The
souraria de Fazenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5la8 

N. • 1.GGO.- Decreto 1le :20 rlc Outubro de 1855. -
Marca os ordenados dos Promotores Pu blicos 
das novas Comarcas da Feirn de Sanl'Anna, 
e de Caetetr'~. na Província da Bahia .... 549 

N." UiGL-Dccrcto de 20 de Onlnbro de 1855.
Crea no Termo de Sanl' Anna do Camisão 
na Província da Bahia o tugar de Juiz Mu
nidpal, que ar:cumulariÍ as funcções de Juiz 
rios Orphiios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 

N.• 1 .()62. -Decreto de 20 rle Outubro de 1855.
Declara de 1." Entraneia as (omarcas da 
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N. 0 1.f.63.- Decreto de :H de Outubro de 1855.
Declnra como deve ser entendido o Art. 3. o 

do Decreto 11. 0 GU de 10 de Outubro de 
18~9. . . . . . . ........................ 551 

N ." 1.6(H. - lkcrelo de :.!7 de Outubro de 1855.
Dá Hegulamento }Iara execu~·ão do Decreto 
n." 816 de 10 de .Julho do corrente nnno, 
sobre desapropriações para construcç;1o de 
obras c scai~os das Eslratlas de ferro do 
Brasil ...........................•.... 552 

N." 1 .GG5.- Decreto de :l de Novembro de 1855.
E\tingue o lugar de .Juiz rle Direito do Cível 
da Cidade tio Hccifc, tla l>rovincia de Per
nambuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 

N.~ J.GGG.- Decreto de 3 de J\ovembro de 1855.
Autorisa a Companhia de illuminaçiio a gaz 
a augmentnr IIOYamcnlc o seu fundo Sl)cial. n 

N.• 1.667.-Decreto de 6 de Novembro de 1855.
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lecer c manter huma Companhia dramatica 
no thentro de São Francisco, ou em outro 
qunlquer tle,ta rt\rlr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 
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N." 1.668.- Decreto de G ele Novembro de 18:l:J.
Crea hnma Cadeira tle primeiras letras para 
meninas no 1 . o Dislriclo da Freguczia do 
Engenho Velho ........................ 563 

N." 1.669.- Decreto tle 7 de Nmcmbro de 18;:};"). -
Autorisa a inrorporaçiío, e approva os Esta
tutos da Companhia de seguros tle vitla, 
estabelecida nesta Côrte, soh a denominacfio 
dc-Tranquillitlalle .................. · .. 58'1· 

N.o 1.670. -Decreto de 7 de ~membro de 18iJ:l. -
Separa o Termo de nomfim do de QnC'luz; 
c o de Caetlu~ do de Santa Barbnra; c creu 
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na Província t·le Minas üeraes, o Lugar de 
.lniz Municipal, qnc accmntilal'iÍ as funcçõcs 
de Juiz de Orphüos.. . . . . . ............ 568 

N. o 1. 671. ·--- Decreto de 7 rle No vem bro dt~ 185:>. -
Define quaes são as arma~. cujo levamcnto 
constilue nggravaçi'io de deserção das praças 
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réos de deserção e de auscnria, imlernnisem 
as peças de equipamento c fardamento não 
vencido qne houverem desencaminhado por 
occasião da perpetração daqnellcs crimes . . 569 

N. o 1.672.- Decreto de 10 de Novembro de 1855.
Dc~annexa o Termo do Desemboque tlo do 
Araxf•, na Província de Minas (~cracs. . . . . 571 

N." 1.673.- Decreto de 10 de Novembro de 1855.
Crea no Termo de Canindé, da Provinda 
do Ceará, o Lugar de .Juiz ~Iunicipal, que 
accnmularú as funcções de .Juiz dos Urphãos. » 

N." 1.67~. -Decreto de 10 de Novembm de 185i>.
Autorisa a incorporação c approva os l~statutos 
de hnma Companhia f1HC se pretende orga
nisar nesta Côrte, com a dcnominaçfw de l'ha-
rol Agrícola e Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . 572 

N." 1.675.- Decreto de H de Novembro de t85S.
Autorisa a incorporaçiio e approva os E~ta
tutos da Companhia- Esperança Maranhensc 
do Tabaco manufacturado- para o cstnhe
lecimento de huma fabrica de tabaco na Pro-
víncia do :\Iaranhão .................... .J'i8 

N." 1.676. ·- \)er~re\o de H de Novembro ele 18:>::>.-



Declara (]Uaes os .Juizes que devem servir de 
adjunctos nos casos de suspeição posta uo 
Juiz dos Orphllos da Côrte. . . . . . . . . . . . . . 586 

N.o 1.677. -Decreto de H de Novembro de 185;).
Couccde a Pcrrclicr c üouy privilegio cxclu-
sho por dez annos para o fabrico c venda 
de marhinas por elle~ inventadas c npcrfei
~·oudas, destinadas a scccar c descascar café. 587 

N." 1 .678.- Decreto de 2í de Novem!Jro de 18;").). -· 
Desanncxa os Termos de l\lamauguapc do do 
Pilar; de Campina l~rande, do do Brejo de 
Art·a; e do l'iancú, do de Sousa, na l'rovin-
cia da l'arahiba do Norte; c crca Pm eada 
hum dclles o Lugar de .Juiz ~lunidpal, que 
accumnlaní us funcçües de .Juiz dos Orphãos. 588 

N. o t.67~). --Decreto tle 2'1· de Novembro de 18;)5.
Dedara de 1. • J:ntrancia a Comarca de São 
.Jost\ de l\lipiLú, crca(la 11a Província do Hio 
llrande do Norte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :>8\J 

N.o 1.680. -Decreto tle 2'1· de Novembro de 1853.
Approva os Formularios para diversos Pro-
cessos estabelecidos pela Legisla('ão )Iilitnr. >> 

N." 1.681. -l>eereto de 28 de Novembro de 1855.
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IJlie devem ter as Escolas l'uhliens llc ins
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relação ü ma frcqncncia.. . . . . . . . . . . . . . ();!!) 

N." t .G82.- Decreto de 28 de Novembro de 18;"}5.
Altera nlgumns disposições do llcgulamcnto 
dos Correios, qne hnixon eom o Decreto 
n." 399 de 21 de lkzemhro de 18.'1-1. .... G30 

N.o 1 .683.- Decretos de 28 de Novembro de 1855.
Abre uo Ministerio do Imperio hum credito 
cxtranrdinnrio de 15.000.iT 000 para occorrer 
ás despezas com o Imperial Instituto dos me
ninos cegos, no exercido de 185.5-1R56. 631 

N.• 1.68i. -Decreto de 30 de Novembro de 1835.-
1\Iarea o ordenado do l'romotor Publico da 
Comarca de S. .José de l\Iipibü, crcada na 
l'rovincia do Ttio 1:rande do Norte. . . . . . . li32 

N. 0 1.685.-llecreto de 5 de Dezembro de 1835.
i''ixa deliuitirnmente ns gratificn~·ões I]Ue, ;í 
titulo de ordcnatlu~, percebem os Empr c-
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gados da Secretaria do Tribunal do Com-
mercio da Capital do Imperio .......... . 633 

N." 1.686.- Decreto de 5 de Dezembro de 1855.-
Fixa as gratificações que devem perceber os 
Empregados da Secretaria do Tribunal do Com
mercio da Província do :Maranhão. . . . . . . . 63
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N." 1.687.- Decreto de 5 de Dezembro de 185:J.

Autorisa o credito supplemeular de réis 
20! .. 116 ;ttJ 320, para ocrorrer ao deficit pre
sumível no corrente exercido em tliversas 
rubricas, na fórma da Tabella que com este 
baixa ................................ 63;) 

N." 1.68!-1.- Decreto de 12 tle Dezembro de 185:J.
Autorisa a incorporação c approva os Esta
tutos da Companhia de seguros c riscos ma
rítimos, e de seguros eontra o fogo, esta
belecida na cidade da Bahia, sob a denomi
nação de l'rovidencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 

N." t .689.- Decreto de 15 de Dezembro de 1855.
Crea ntl Província de l'ernamhuco hum lugar 
de Juiz l\Iunicipal, que accumulará as func-
ções de .Juiz de Orphãos do Termo !la E~cada. ()!j.5 

N." 1.690. -Decreto de 15 de Dezembro de 1855.
Hevog.1 o Art. 7." tlos Estatutos da Academia 
da Marinha de 1 n de Fevereim de 1!H9, un 
parte em que mamla que passe a ter quartel 
fóra da Academia o Aspirante, que não 
obtiver approvação plena. . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N." 1 .691.- Decreto de iH de Dezembro de 185;).
Crea na Província de Goyãz diversos lugares 
ele .Juizes Municipaes, que acenmularão as 
funcções de Juizes dos Orphãos .......... G't7 

N. • 1. 692. - Decreto de 22 de Dezembro de 185.-,_ -
Altera o § 1. o do Art. 3. o dos Estatutos da 
CJixa filial do Banco do Brasil, na Cidatle do 
Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6lí-8 

N.• 1.693.- Decreto de 22 de Dezembro de 1855.
Autorisa a incorporação, e approva os Estatu
tos da Companhia -lmlustriall\laranhcnsc
para o fabrico de sabão c yelas stearinas, 
c purificação de oleos e outros pr11ductos .. ·GW 

N.o l.G9'c.- Decreto de 2í de Dezembro de 1855.-. 
;\!lera ulguma~ tlisposic;ücs do 1\cgulnmcnto 
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N." 

interno do Correio ela Côrte, que baixou 
com o Decreto n. o 639 de 27 de Setembro de 
18~-9 .. o o o o o o o .. o .... o o o. o. o o. o .. o o o o 65~· 

., 

106950- Decreto de 2l de Dezembro cle 1855.
EstabPiece no pé de igual força todos os sele 
llatalhões de Fuzileiros do Exercito, appli
cando para esse fim o angmento que teve a 
do 1. o dos ditos Bntalhües pelo Decreto 

'· 

'· 

N.o 
n." 1.074 de 30 de Novembro de 1852 .. o .. 656 

1.69(). - Decreto de 2 '~· ele llezcmbro uc 183.). -
Autorisa a ineorpornçúo, c npprova os esta
tutos da Soeicdnde I l ramntica Francczn . . . 6.)7 

N." 1.()970- Decreto de 26 de Dezembro de 183;).
Jleclara os lugares em rtne devem ser crea1lns 
ns Conscrvalorias 1lo Commercio nas Pro
víncias de S. l'edro clo Hio (;rande <lo Sul, 
elo ParaniÍ, S. 1'aulo, c l'iauhy .......... ()61 

N.o t .698.- ncercto de 2fi de Dezembro ele 185.). -
Autori~a o :\Iinislro e Secretario ei'Estntlo elos 
Negocios da .]usli<;a a dispcndcr, com a Se
cretaria tl'l-~slado, e por eonta clo exercício 
de 1851.-183:-J, mai~ a qnantia de ltéis 
1no950-71'5H'~ ........... o ........... o. G62 

N." 

N." 

1.6990- Decrc·to de 2fi ck lkzemhro de~ 18;).). -
;\ úlorisa o l\lillislro e Seeretario d'Estaclo dos 
Negoeios da .Justiça a dispencler eom os Te
Jcgraphos, c por eonta do exercício de 18;)!, a 
18;)5, mais a quantia ele 11 72!; ;Til iG'~o.. >J 

1.7000- Deereto cle :w de Dezembro ele 185:-J.-
Autorisa o Ministro e Secretario d'Estaclo dos 
Negocios da .J usti~·a a dispendcr com a Guarda 
Nacional, c por conta do exercício de 185'1·-
185.5, mais a qwmlia de Us. 17.506$580. GG3 

N. • 1. 7010 - Decreto de 26 de Dezembro de 1855. -
Autorisa o Ministro c Secretario d'Estado dos 

•.· Negocios da Justiça a dispendcr com a Ca-
~. pella Imperial c Cathedral do Rio de .la-
~- neiro, e por conta do exercido de 185'~-

1855, mais a quantia de Bs. 3077:~$8720. 66~-
No• 1.7020 -Decreto de 2() de flezembro ele 1855.

Autorisa o Ministro e Secretario cl'Estado dos 
Negocios da .J usliça a dispender com a eon
ducçfio e sustento de presos, e por eonta 

,. 
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do exerdcio de 185/,-1855, mais a quan-
tia de Hs. 3.977 ;!t460 ................. 664 

1.703. -Decreto de 26 de Dezembro de 1855.-
Autorisa o Ministro c Secretario 1l'Estado 
dos Negocios da Justiça a dispender com a 
Casa de Correcção, e reparo de Cadêas , c por 
conta tio exercício de 185~· -18;)5, mais a 
quantia de ns. 71./i-60 ;tP3'~2 ............ 665 

1.70L- Decreto de 2G de Dezembro de 1855.
Autorisa o Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negucios da Justiça a ui~penuer com as lle
lações, e por conta do exerci cio de 185'~-
1~55, mais a quantia de 31();0>8:3(). ..... 666 

1.705.- Decreto de 26 de Dezembro de 185i">.
Abre ao Ministro c Sccrctnrio d'Eslado dos 
Negocios da Justiça hum credito supplemen-
tar de 25.000;t!l000, para occorrer ás dcs
pczns no c..:crcicio de 1855- 1856 com a 
repressão do trafico de Africanos.. . . . • . . . • 667 

1.706.- Decreto de 29 de Dezembro de 1855-
Orça a Receita c lixa a dcspeza da lll."'" Ca
mara do ~lunicipio da Côrte, para o anno 
Municipal do t. o de Janeiro a :H (le Dezem-
bro de 1856 .......................... 668 

1.707.- Decreto de 29 de Dezembro de 18;);).
Promulga a Convenção celeLra1la entre o Bra-
sil c Portugal para punir c reprimir o crime 
de moeda falsa ........................ 672 

N." 1.708.- Decreto de 29 de Dczcmhro de 185:>.-
Prescreve a fôrma do processo, que se deve 
seguir na partilha da somma concedida pela 
Lei n. 0 83'í- de 16 de Agosto do corrente 
auno, como idcmnisação das presas das 
guerras da Independencia c Rio da Prata 
aos Officiaes do Corpo da Armada ou seus 
herdeiros, q11e á mesma indemnisaçüo tive-

N.o 

N.o 

rem direito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 
1.709. -Decreto de 29 Dezembro de 1855-

Approva o H.egnlameuto para a Administração 
. Geral ua Fabrica de l'olvora da Estrclla. . . 680 

1.710.- Decreto de 31 de Dezembro de 1585.
ncclara que IHIS Províncias da l.lahia e Per
nambuco sejüo dous os Escrivães especiaes do • 
.Juizo de 1." Tnslancia (lo Commercio ..... 692 
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N.o 1.711.- Decrelo de :li de Dezcmhro de 1855.
Abrindo ao i\liuislerio da Fazenda hum cre-
dito supplementar de 279.901.7j'177 para as 
despezas do exercido de 1851.- 1855 ..... 692 

N. o 1. 712.- Decreto de 31 de Dezembro de 185.5-
Autorisa o credito supplcmenlar da quantia 
de Héis 3.4!18.782 ;tj\412 para o excreicio de 
1854-1855, na fórma da Tabella que com 
elle baixa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69!\. 

N." 1. 713. -Decreto de :H de Dezembro de 1855. Autorisa 
o credito supplemcnlar de 2.096.331 ;tll237, 
para as despezas <lo i\linisterio da 1\Iarinha 
no exercido de 185~·-18;)5 ............ 69;) 
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COLLECÇÃO DAS LEIS IHI DIPEI\lfl TIO DHA~II .. 

tH.í5. 

TtniO IH. PAI\TE Z.'' 

IIEf.HETfl N." t.SJ:'í-(\r :~de .l:JllPiro tlr 185S. 

Apprnra n Contrario rclebrado com o (;er~ulc dtf (ompunhifl 
Urassi!l,ira de ParJaclc8 de rapor para nnwvariio do qw• 

reg !!la o SI'ITÍ('O dos mesmos l'w;uetes. 

Hei por hem Approvar o Conlraclo que Plll data de 
dons do corrente mcz foi celebrado pü!' Lniz Pedreira do 
Coullo Ferraz, do Meu Conselho, l\Iini,Lro c Secretario d'Esta<lo 
elos Negocios do Jmpcrio, com o Gerente (la Companhia 
Brasileira de Paquetes de n1por para innontçüo do que regula 
o serviço dos mesmos l'aqnetes catre a C<\ r te c di \'Crsos portos 
do Impcrio, tanto do .'\orle eon:o t~o Snl, sob as condições 
que com este baixão assignadas pelo mesmo ministro c Secre
tario d'Estado, vigorando o Contr;1.eto aHlerior, a que se 
refere o Deereto N. 0 íG7 de 10 de ~larço d" 18iJt, nl/~ 
que o presente seja npprovado pelo Poder Lcgis, livo. Palado 
do Rio (le Janeiro em trcs de .Janeiro (\e r..il oitocentos 
cincoenla c cinco , trigesimo quarto da Indrpendcnria e 
do Tmpcrio. 

Com a Hnhrira clP Sua .\Ta;c~,[aclc• o fnlpc•r;Hlor. 

/.ui~ l'nlrrim du (oulln Fen·a;:,. 
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('1;11d l('ti''" a que se u'{'cre o Df'crcto desta data, com as quaes 
11 f.'oHIJWIIhia Brasilcim de l'aquctrs Út' wpor propõe-se 
rt {a:1T wnduzir as malas, officios e dinheiros do Coremo, 
tanto para os JlOrlos do Aorte como para os do Sul, 
mn Pmjlletes de t'apor das dimensiles e da força especificadas, 
wnf'onne o novo Contracto assignwlo em data de :1 do 
t'i!ITCI/{1'. 

i.· \~ viagens para o Norte serüo duas mensal mede, 
parlindu os Paquetes desta Capital ai•'~ a da Província do 
l'aní , com escala pelos portos da Bahia, Maceió, Pernam
buco, l'arahiba, H.io Grande do l\ortc, Ceaní e Maranhão, 
íiran(lO os raquetes comludo isentos ela obrigação de entrada 
nos 1la Parahiba c Hio Grande do Norte, sempre que não 
for isto praticavel por falta de agna , c pela constrncção c 
tonelatlas dos Paquetes, filzcntlo conduzir por cscalcres as 
mala-; e passageiros destinados aos dous citados portos. 

As 'iagcns para o S:1l lerão lambem ln~ar dun:-; Yczes 
por mez, purtindo os Paquetes 1lesla Capital nté l\IonleYidt;o, 
rom escala por Snnta Cathnrina e Hio (;ratllle do Sul, e 
quando haja necessidade no ~cniço ptthlico , tamhem por 
Santos e SEio Franci,;co, em cujo caso o tempo tle viagem 
redonda poder;Í exceder ao prazo matTa1Io nestas corHlit;ües. 

2. a Os dias llaS partidas dos Paqtteles tksla C(ktt) serão 
JH"OYisoriamcntc nHtrrados tlc acr·onlo com o (;oremo, dt·n~n
tlo olN)rrar-se a la! n•speilo a maior regularidade. 

3." Os Paquetes destinados a l'azer o seniço da linhn tlo 
Norte ser·iio rlc (){)() n 800 toneladas, dncrulo destes ao menos 
Ires ser de 700, c llahi pnra cima , c da força necessnria 
para conclnirem a viagem redonda , ao mnis tardar, no prnzo. 
de 3l dias. 

Os destina1los á linha do Sul terão pelo menos !j.()() 

toneladas c a força necessarin para complclarcm a vingcm 
redonda em 20 dias, tlcvenrlo para ambas as linhas ler 
commodos para passageiros de n'~ e de pnia, de sorte que 
os ultimos, em cujo numero se incluem os recmlus, ~~·(to 
transportados debaixo 1lc cobcrtn em:lwla. 

Sempre qnc o Governo quizer rnandur lropn para nlgnma 
1las Províncias, a Compnnhia dispor;Í os Paquetes tlc fúrmn 
qnc todas as praças possãu i r debaixo , de cobcrl a cnchuta 
nlé o numero que permi!tir a lotar:ão do respectivo Paquete. 

'"·" A Companhia devera ler no Hio f~rnndc do Sul hnm 
pequeno Vnpor, para rondnzir p~ra l'orln Alegrr a mrrc-.;-

, 



pondcnria c passageiros, tendo a força suilidrnlt~ não so 
para voltar ao Hio Grande do Sul a tempo de o l'aqudt~ 
desta linha em sua volta de Monlcvidóo não ter ncressidadl' 
de demorar-se naqucllc porto mais de 6 horas, como lambem 
para sahir a barra a fim de conduzir a corrcspmHlcncia <' 
passageiros quando por m1Ío tempo, falta de agua on qualq11cr 
outra circunslancia os Paquetes da lillha nfio po:"•f1o cntrnr 
no porto. 

5:' Se por ventura acontecer flllC alguma wz comt'II!ta 
ao (;oyerno, on ú Companhia , qnc og l'aqnclcs loquem em 
algum outro porto, poderá isso ler lugar com al'ronlo dP 
ambas as partes contrnctanles. 

6. a A Companhia será oLrigada a ler para cnda hnmn 
das linhas, do Norte c Sul, hum V<Jpor tle sol>re~alentc, 
não sú para as~egmarem a regularitlatle de ~eni~·o, como 
lambem parn serem postos ú disposit,:iio do t;oyemo, ~n por 
Yeutura dcllcs precisar, mediante accon!o entre as pGr!l'~ 
contradantes. 

7.• Com quanto não seja e\igillo CJHC os Paquetes lenhão 
por sua con~lrmção proporçõc~ para 'l~rt~m arrnaJos com hum 
pc:,;o ch> nrtilharia equivalente ao de Ynpores de ign:!es t!imcn
~t1cs da ?IIarinha de Gncrra , deverão comtutlo estar habili
tados para receber algumas peças a seu bordo, a flm de 
4uc o Governo, fllla!Hlo houver urgt~ncia, JlOS!'a l:m~ar mão 
delles como transportes armados , rcsponsahilisando-~c pelo~ 
~cguros sobre riscos de guerra, c prccctlcndo · ajusll' sohre 
o preço do frctameJ1lo , o qual, hnYendo discordnncia, sed 
determinado por arbitros. 

O Governo fará examinar os Paquete~, logo qnc chega
rem, por humn Commissão a flm de ver-;·.e se podem precnclwr 
estn rondição, quando haja neces~idnde de lan~ar mr10 tlellc' 
para o fim indicado. 

8.• Os Paquetes da Companhia gosariío em todos os porto~ 
do Impcrio d:1s m<'smas ,·antagcns c priYilegios que lcm as 

, J~mbarcaçõcs de CuPrra Nacionacs, ficando comlmlo sujeito:; 
aos Hegulamcntos polif'iaes, c á fl~calisação dns All'andega:; 
dos portos para onde levarem pnssageiros ou cnrgéls. 

9." N;ío será permitlido aos Par1uetes da Companhia demo· 
rarcm-sc nos dirersos portos mais do que o prazo estipulndn 
em huma Tabclla approvndG pelo \;oremo. 

1 o. a Os prazo~ de demora nwrc;H!os na rcferitln Talwlla 
dmcrão coular-se tlo momento em que fundearem o~ Paque
tes, quer scjn em dia util, quer em domingo 011 •lia ~;mio: 



f~ fica cntcnditlo que t) ma\inw do tclliJlll tk dt'lllOra wio 
he obrigatorio, tleYentlo os Gort'rr1os das l'rorimias despachar 
antes daquclle prazo os l'aqudt::i , sempre f(lie seja po~sircl, 
('0111 especialidade em Pernambuco, Pnrahiba, Maranhão e 
l'aní, para que possão nproYeilar a marú. 

11. a ()llHilUO OCCOI'rl'l' demora mui o r , a quul lliiiH'a ter:l 
lugnr por parte do GoYcmo sem ordem por escripto do Presi
dente da re~pccliva Prm inria ao A;iente qui' nella li ver a 
Companhia, ou an Commandanlc do !'aquele no impedi
mento on falta daquellc, a par te q11e occasionar ~emclhant'~ 
demora pag<;ní ú outra a quantia tle :2;)0 7:000 por catlil 
prazo de 12 horas, qrr:~ a hora da partida l'll'erlira l'\ct•tla 
ú da partirl:l onlinaria: salvo st~ por pariP tla Companhia 
se tlr~r a demora, P !'lia prt;lar qne a isso foi ohrigatla por 
fort;a maior. 

A mesma pena e pela nw~ma fúnua tcní lugar relatirn
lllente á sahida dos l'a<jlll'tL'S tJ,, porto do Hio dt• .lu!r!'iro, 
tjllUH(ltJ esta não se n·ali~ar no dia nw n:ado. 

Comtndo o (~oYcrno não lkarú sujeito <Í rt~fcrida JWna 
~e a demora for cansad1 por ~cdit:•1o, rehl'lli;ío 011 q11alqncr 
perturbação tla ordem puhlil'a tj!W tirer oet·orrido em f!Hill
qucr dos portos das tina~ li!;lr,ls, d:•pelld('n\Ps do lll!''lllO (;u
.rerno. 

Sú se contará cada pr•Jzo rle I~ horas, para a impnsit,:iio 
tia multa estabelecida nesta contli~·rto, qnando o excesso de 
tlcmora pas~ar de :3 horas. 

J 2." A Heparli~·;io dos CtJrreios dererá l<•r as ~uas malas 
sempre promptas a tempo de não retardar a riagcm dos 
l'atJilcles aiL:m da hora marcada pnra a sahida. E tflliiiH!tJ 
por culpa sua haja 1lemora, so!J'rer.i a dita Reparli~·ão a 
multa de que trata a condição antecedente. 

13." Se em conscqucr•da tle ser necessario exilminnr ou 
mJntlilr concertar o fundo Je alg11m dos Paquetes da Com
panhia, cslc se demorar em qaalquer porto que mais conVt!
niente seja pnra proceder àr[ltelles !rilbalhos ( em qunnlo não 
houver na Capital do lmpcrio maehinas proprias para ellcs) , 
al1~m tlo tempo que fica determinado, Hiío ficará a Companhia 
sujei la iÍ multa da Cowlição 11." pela demora , h uma vez 
qne previnrnenle !e11ha pedido c alcanr;ndo co l;oyerno Imperial 
a11lorisação para clla. 

1 'I·.' As Alfcmdcgns e Consulndos dos portos em qw· o~ 
i'uqncl.es tem de tocar , expediriio os despachos necc~sarios 
para se prot·t~dcr fiiJ tle~c·mhartpH~ nn cmbarrpw da carga ou 
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1la-; cmcommc1Hia~ q1w elll~s transporlart'lll, ou ti1crem Út~ 
tr,111-;portar, com prclcrcncia ú úcscarga ou carga de qnalqurr 
embarcação, e sem embargo de domingos ou dias santos, 
ou por qualquer motivo feriados, admillindo por comeguinte 
os Consulados a despachos antecipados a carga, c as encommct:
das que por ventma tenhiio de ser transporlatlas pelos llaquetes 
da Companhia: e os Presidentes das PrO\incia~ lhe~ prestarão 
loJa a protecção e auxilio de que por qnalq11er nwti1 o neccs~i
tarem, para conlinuaç<io de sua viagem dentro do devido 
tempo, e cumprimento do contracto com o Governo, pag:1s pela 
Companhia as dcspezas nos casos em que estas tiverem lugar. 

15. a Os Commandantcs dos Paquetes eol'tluzirüo de terra 
para bordo as malas c os o !lidos do t:overno, e quando rhega
rem aos portos onde tem de tocar, os lev<mío {Js Admiui~tra~!w~ 
dos Correios respectivos, 011 os cnlrcgan1o aos jgentcs destas 
que ~c apresentarem ucvidamentc autoriO'atlos para recebe-lo~. 

Os Commandantes passnrão c exigirão reeiuo das malns 
e ollicios que entregarem c recdJcr<'m. 

IG.• .\ Companhia obriga-H~ a diminuir os vrn:os !las 
pas~ngens c fretes, tomando ( na linh<i llo :'1ortP ) aqudlas 
mais baratas do que os que 'e pagfw na 1lata dc~ta I'Oncessüo 
aos Vapores Inglezcs nló IJahia e Pernambuco, fazendo a 
reducção proporcionnl dali al.S o Pará, segundo a tabella 
que for organisnda com approv<H:ilo do Governo. 

17.a Obriga-se lambem a Companhia a fuzcr conuuzir 
gratuitamente, e em cada viagem simples, () passngciros 
d'Estauo, sendo Jcstes :3 de camara e 3 de comcz, não sendo 
porem obrigaua a dar cumedorias a nenhum tlel!l~s. Estes 
lugares scr<io sempre dados de prcfcrencia: 1 ." aos s'll1\ados 
q uc lhe rem baixn , mulheres destes e recrutas rtue forem 
bentos do serviço militar: 2. o aos empregados pu blicos nomea
dos par<t as diYcrsas Provincia!i, ou rem,ni1los tle humn~ para 
outras, prcfcrinuo-sc os que nfío liverL'Ill ajuda de custo para 
a viagem : 3. o aos colonos e pessoas miseraYCi~: dcrewlo o 
Aviso que ordenar semelhantes passagens declarar a qual das 
condições ácima c,;pcci!lcadas pertence o individuo a qllt'Jil 

6C concede a passagem. 
A mesma Companhia far.í transportar graluitamcde 

quacsquer sommas d~ 11inhciro, que o Thcsonro ~ac:onal 
ou as Thcsourarias das Províncias tiverem de rcmclter 
de hum para outro porto dll e~cala dos sem !'aquele~. 

1S." Os Paquetes poderüo tranoportar flOr ~:onta da 
Companhia 05 passageiro~ c n carga Cj1H' ~P llw nfláne-

----------·-------
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rem , tendo port'!m sempre o Governo a prcferenda para 
o transporte de se1zs passageiros, praças de pret, mn
nições de guerra c artigos IJellicos ( com e\'cepçiio da 
polvora e materias inflammaveis ) , e pagando á Compa
nhia hum frete de menos 1 O por "/" do que os par! i-
cu lares. 

19.a A Companhia será obrigada 
ou qnaesquer presos, provendo o 
~ua rwecs~uria guartla. 

a conduzir recrutas 
(;ovemo Imperial á 

20. • O Governo poded permillir que os Ofnriacs da 
l\Jariuha de Guerra commandem os Paquetes ela Compa
nhia, ficando porl:m a cargo d<~sta o pagamento das gra
tificações que conveneionar com o . .; referidos Ofnciaes, 
os quacs perceberão da Faz('nda Publica sómentc o soldo 
das suas Patentes, sem prejuízo de snas antiguidadrs. 

21." Os Paquetes qne a Companhia vier a adquirir, 
seja qual for o lugar da ~na f'Onstrucçilo, ser;1o rwcionali
sa;los Brasileiros, da mesma maneira que os que clla já 
possue, e como lacs fic;1o iscnltH <le pngar imposto algum 
por transfereneia dl~ propriedade ou por matricula; a res
peito de suas tripolnrões ~c praticará o mesmo que se 
pratica com as embarcaçi'íes de Guerra Nacionacs. 

22. a Ern considcrat;ão á conducç·ao das ma lias, o m
eios e dinheiros do Governo, c outras Yémtagl•ns uo novo 
Contracto estipuladas, o mesmo Governo pagará ú Compa
nhia no Thesouro Nacionnl a quantia de vinte sete con
tos de réis ( 27.000.)'!'00[) ) por cada viagem redonda aos 
Portos do Norte, mdadc da qual lhe scriÍ entregue logo 
depois da sahida do Paquete em Letras do Thesouro a hum mez 
de prazo, e a o!rtra Ill'~liHie em moeria corrente, depois que 
o Paquete, tendo completado a ri agem, vollar ao llio de 
Janeiro. 

Por cada viagem rcdonJa na linha do Sul a Compa
nhia receberá do Governo a pre,ta~·iio de oito contos de 
réis ( 8. 000-1,0000 ) em moeda corn~ntc no fim da di lu 
viagem. 

2:J." Quan lo em ronserprenria de sinistro, ou de in
conveniente de forra maior, o Paquete não completar a 
viagem redonda, o (~overno pagará sómente iÍ Companhia 
a quantia correspondente <Í distancia navegalla até o pon
to em que tiver hai'ido sini~tro on embaraço para a con
tirmação da viagem, C<dculada a mesma distancia pelo llll·

mero de milha~ IHIVI'f.:!"<Hlas em n·h~·;iu ;Í.; pi'<~cis;.ls para que 
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~~~ tliga -- completa --h uma 'i agem retlonda, as qnaes lir<ío 
di'Stlc já fixadas em 1..8GO para o Norle, e 1. "!)() para 
o ~lll. 

:!L" S;~ tnntos Pa'lneles da Comp;uthia ficarem por 
qualquer acontecimento imprevisto inhabilitados ao mesmo 
tempo, de maneira qnc não possão os rcstnntes fazr,r regu
lannenlc o nnrncro de ving1~11s n que se ouriga a Compn
nhia, esta fretará Barcos de rapor para S11pprir a faLia 
dos sens, com ignaes dimcnsües ( se os hourer ) , on 
Plll sna falta o mais approximado possível , a fim de rc
nwdiar a falta dos que se acharem inhauililarlos. 

:!;)," Se durante o tempo do noro Conlracto o cus
to tlo carr5o consumiuo annualmnnlc pelos Paquetes da 
Companhia em lotlos os Portos do lmperio exceder ao 
pn•ço medi o de 23 ?000 por ca1la tonelada, o Gorcrrw 
pa,;ar<Í annualmentc <Í Cornpnnhia huma somma addicional 
etpiiralenlc a tal excesso, multiplicado pelo consumo 
estipulado tlc 21 mil toneladas. 

A lim de qnc a Companhia possa provar o custo cxa
l'ln do comhuslivel. serú obrigada a nprl·,;entar as facturas 
tlc totlos os carregamentos que por ventura tiver recebido 
para os Portos onde tem depositas ( ao que s<~ juntarão 
os direitos 1le importnção ) , c os Contratos rle fornecimen
to nos Portos em que for supprida por este meio. 

l'at·a isto ficará sujeito á appronJção do Governo qual
quer Contrato para fornecimento de carvão que a Com
panhia pretenda fazer por preço maior de 2~·77'000. 

2G." Nos casos de deelara~·ão <lc guerra entre o Bra
sil c qualquer Poteneia, durante o prcdiclo Contrato, 
o Governo se obriga a intlcmnisar a Companhia tio premio 
do seguro tios seus Paquetes pelo ri~co de guerra sómcn
tc, ficando porem como ale aqui a cargo <la mesma Com
panhia o seguro pelo risl'o marítimo. 

27." U no r o t:ontrato substituirú ao Contra lo ri-
gente Jogo qne a Companhia tenha promplificado o ma
terial preciso para preencher as corHliçi'lcs nelle exaradas, 
porlenrlo come(,'ar o serviço, de accorrlo com ellc, em qual
quer das duas linhas que por ventura se promplilltiUC pri
meiro sem tlepcndencia da outra, obrigando-se a Compa
nhia a principiar o novo scrYi(,'o em ambas as linhas dcn
lro do prazo de 18 mezes <lcpois tia assignatura do noyo 
contrato alt' cuja t'·poca Yigorar{t o Contrato e\i~l!'nle, 
precedendo pnrt:m approv:;~·;ln do Po1lí~l' f.t!.\i~•l:ttivo 



28. • () uovo Contrato dnrará pelo prazo (!e \1 annos 
n contar da data em que se <ler começo ao seniç,o, pela 
fúrma no mesmo Conlralo cx .. rarla , salvo se 3ntes disso 
o (;ovcrno tomar 3 si 3 execução deste ramo de ~crriç:o 
publico em Paqndes de vapor do Estado, o que todavia 
não poderá fazer sem que hum anuo 3nlcs previna 3 Compa-. 
nhia de que pretende tom3r essa rcsoluçüo; poden<lo neste 
caso, s~ assim lhe convier, contratar com a Companhia 
a compra de seus Paquetes, c de todo o ll13lerial empre
gado neste serviço. 

29.• Se por ventura o Go,·erno Imperial qniwr com
prar algum ou alguns llos Paquetes da Companhia, ou fre
ta-los, poderá faze-lo mediante accordo entre as partes con
tratantes, e caso não possão chegar a este accordo, o Go
verno nomeará hum arbitro, e a Companhia outro , c estes 
nomcarno hum tere f' i ro, se por ventura não puderem sem 
is~o chegar a huma deei,ão, ú qual se submctt<~rá tanto 
o l~overno Imperial como a Companhia. 

O mesmo suecederá em lodos o~ casos em que as par
tes contratantes não concordarem. 

30.• Para segurança das condições do novo Contrato 
por parte da Companhi3 conscrvar-se-ha no Thesouro Nacio
JJal a quantia de dez contos de réis em Apoliecs da Divi
da Publica, que a Companhia ali depositou, c que perde
rá, sem dcpendencia de l'rocesso .Judicial , no caso de 
faltar á cxecn~üo de todas ou de ca(la huma das mesmas con
dições. 

Palacio do Rio tle Janeiro em 3 de .Tmwiro de 
18;)5. -/.ui-; l'erll-cim do Coutlo Ferra-;. 
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lHÜlETO N.o 1.516- de :l de Janeiro de 1855. 

Crea 110s Termos reunidos do Rio Bonito c Capivary, e 
no de Saquarcma, da Província do Rio de Janeiro, os 
Lnga~es . de Juizrs lJfuni~ipaes. e de. Orp~ti'os, e re_cp~la 
a Jllnsdzcçào dos de mms J,u;;,es il1wílc1paes c de :· .. 
phans t.n todos os Termos da mesma Província , em 
conseguencia da Lei Prot'Íncial N. o 720 de 25 de Ou'· 
tubro de 185ft. 

Attc11dcndo á nova divisão judiciaria da Provinda do 
1\io de Janeiro, feita pela Lei Provincial numero setecentos 
e vinte, de vinte cinco de Outubro de mil oitocentos cin
coenta c qnatto, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. t.• Fica creado hum Lugar de Juiz Municipal 
que accumularà as fu11cçõcs de Juiz dos Orphãos no Termo 
de Sa<Ittarema, e outro no do Hio Bonito. 

Art. 2." Fica desannexado o Termo de l\Iagé do da 
E;;trella e rcuni,Jo ao ~icterohy, o de Capi vary do de 
Cabo Frio, e reunido ao do Rio Bonito, c este do de 
Itaborahy ; o de l\1aricá do de Saquarema e reunido aos 
de Itaborahy é Santo Antonio de Sá; e o de Mangaratiba 
do de ltahorahy c reunido ao de Angra dos Reis. 

Art. :~. • Os Termos da f:strella e de Itagoahy con
tinuarão sob a jurisdicção de seus actuaes .T uizes. 

José Thomaz Nabuco d' Araujo, do 1\'Icu Conselho , Mi
nistro e Secretario d'f:stado dos Negocios da Justiça , assim 
o tenha ententido e faça executar. Palacio do Rio de Ja~ 
neiro e in tres de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trige~imo quarto da Independencia c do lmperio. 

r.orn a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

José Thomaz NalmcfJ tl'Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

To:\10 18. PARTE 2.• SECÇÃO 2.• 

DECRETO N. 0 1.517-dc~ /~ de Janeiro de 185ti. 

Crêa huma Companhia de Aprendizc.ç "Afarinheiro.~ na Prorincia 
do Pará, c manda observar o Rcvulamenlo rNpectiw. 

Hei por bem, Usando da aulorisatão dada no § 2. 0 do 
Art. 4. 0 da Lei N.o 753 de 15 de Julho do anno proximo 
passado, Crear huma Companhia de Aprendizes Marinheiros 
na Província do Pará, conformr o Urgulamcnlo f!lW com 
este baixa, assignado por Josó l\Iaria da Silva Paranhos, do 
Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Estado dos J\egocios 
da 1\larinha, que assim o tenha entendido e faça executar. 

Jla)acio do Rio de Janeiro em qtwlro de Jmwiro de 
mil oitocentos e cineoenta c einco, lrigcsimo quarto da ln
dcpendencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

José lllaria da Silva Paranhos. 

Regulamento para a organisação, commando, e administração da 
Companhia de Aprendizes "Afarinheiros creada pelo Decreto 
desta data na Província do Pará. 

Art. 1. • A Companhia de A prendizcs Marinheiros creada 
na Província do Pará será organisada pela maneira seguinte : 

Commandante (Capitão Tenente ou Primeiro Tenente da 
Armada)........................................... 1 

Tenentes (Primeiros ou Scgundos ditos) . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Escrivão da Armada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Encarregado. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
J\1estre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Contramestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1 
Guardiães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

l 
1 

I 
~ 

I 

Marinheiros de Classe Superior. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 8 
l'rlestre d' Armas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 
A prcndizes Marinheiros. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

218 ~ 

r 

-~-----... L 
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,\r\. 2." Os Ollici<~cs l\larinheiros e os Marinheiros 1\e C\assu 
~uperior s1~rfto tirados do Corpo de lmperiaPs M<Jrinheiros, e 
-esmlllidos d'enlre aqudlas pra1;as qne se tiverem distinguido por 
sua aptidão c comportamento. 

Art. 3." H:ncní na Companhia dons Pifaros c dons Tarn
},ores, tirados d'enirc os mesmos Aprendizes, e fJUC serão en
sinados Ptn tc•rra, ou a bordo de algum dos Navios de Guerra que 
('Sial"ionarcm 110 Paní. 

"\rt. & .• Q A Companhia será composta dt~ duas DiYisõcs, 
{l\W se denominarão primeira c segunda, constituídas pelo 
mmlo s<'guinle: 

1. • Diviúio. 

TPnrHtrs ................... . 
MPstr<' ..................... . 
üntl r<!llli'Slre ................ . 
4~uanliiil's .................. . 
.Marinheiros (le Classe Superior .. 
Aprendizes Marinheiros ..... . 

1 
1 

1 
4 

100 

10í 

2:' Dit·isllo. 

1 

1 
1 
/f. 

100 

107 

.\ rt. 5." Cada Dh isiio se poderá formar de duas Sect;ões, 
l'otaposlas da fon;a sPg-uinlr: 
:.\kslt'!', Conlr~unestre ou Guardirto.................... 1 
Marinheiros de Classe Superior...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
.\pn•tHlizes Marinheiros............................... 50 

53 

Art. 6.• A Companhia será aquartelada em hum dos cdi
ficios do Arsenal de Marinha, ou a bordo de algum Navio qun 
para rsse fim for destinado; deYendo ser considerada Hlial do 
Corpo de I mperiacs l\larinheiros. 

Art. 7. 0 O Commandanle da Companhia ficaní immedia
tarnPnle sujeito ao lnsywc\or do Arsenal, e tanto clle como as 
demais praças ohsenarão, quanto ao dPsempcnho de seus de
yeres, as disposições do Heg·ulamento de 5 de Junho de 181~5, 
an nexo ao Deercto N." 4 H A da mesma data , em tudo 
quanto forem eompaliyeis com a di!Tcrença de eircurnstancias 
c das localidades. 

Art. 8. o Para ser adrnitlido na Companhia corno Aprendiz 
l\larinlwiro he necPssario : 

J.Q Ser Cidadão Brasileiro. 
2. • Ter a idade de 1 O á 17 annos. 
3. o Ser de eonstit uiçiío robusta, e propria para a vida do 

war. 
Art. !>. 0 Tamhcm podPrão ser mlmittirlos os que tendo 
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menos de J O annos de idade se acharem com sutriciente des~ 
cnvolvimcnlo ph)sico para corneçar o aprendizado. 

Art. 10. O numero de aprendizes marcado no Art. J.o 
será pn~cnchido: 

t.o Com menores voluntarios ou contractados a prcmio. 
2. o Com os orpl!iíos, e desvalidos que, tendo os requisitos 

dos Arts. 8. 0 e 9. 0
, forew remeltidos pelas Autoridades com

petentes. 
Art. 11. Os rontrados do alistamento dos menores st~rão 

feitos rom os p<ws, tutores, ou quem suus yezes fizer . 
. \r!. t2. Para facilitar a acq•Jisiç·ão dos menores sc !•sta-· 

beleeerüo. nos Dislriclos da Proyineia onde o Gowrno jul~ar 
conn~nicnte, Sccçlies liliars formadas conforme o Ar!i~o 5. 0

, sob 
a inspccçiío de lmm Ollieial da .\ nnada, qne poderá ser tamhelll 
encarregado do alistanwnlo n·spel'tivo. Nesses lugarrs esta
cionar;í huma Embarc:;l!;iio dn cw~rra para Sf~rvir dt~ Escola 
á St~cçfio filial, c igualmente de Quctrtcl se Li ver as acomuwdLt
çõcs prerisas. 

Art. 13, Os .\prPrHlizPs que assentarem praça nas St•t·çõcs 
filiaes serlío conscrvados nPllas o tt~mpo que for julgado sulli
cicnle, para se irem gradualillentl\ aco:;turnando ú Yilla do 
mar, e á separaçfío de suas ramilias, sendo entllo renwtlidm> 
para a Companhia aquartPinda na Capital da l'roútJeia. 

Art. 14-, O tempo de set·riço dos Apmndiws SPI'<Í cnntarlo 
na conformidade !lo Arligu :Jl do Regulmnenlo de :1 do .Junho 
de 18!~5, annexo ao Decreto :'\.o 411 ~\ dLt mesma data. 

Art. 15. A instruc~no mililar dos.\prenuizes Marinlldros 
começará pot' aprenderem a eill rar em fórma, pm·filar, volver 
á direi! a e â r:irtucrda, marc!1a;· a pJsso orrlinario P dobra
do, &1·., att'~ â es~·ola de pdot<io; o manPjo das armas Lran-· 
e as, a nomenclatura da palanwnta, carreta ,. pP•:as de artilha
ria, e o uso que tem cad:l hum destes instrumentos. 

Ar!. 16. A it:slruc\lio nnntie::~ consistirú mn apn•nderem 
os misteres rclalivos ú at"lc de Marinheiro, como fawr pi
nhas, eostnras, alr,as, nós, &c., co:wr parmo, entralhar, &r:., 
e, finalmente, appan~lhJr, e dt~sapparclhar um Navio. 

Es~a inslrue~·iio poderá ser ad!tuirida na Casa do Appa
relho e na das Velas do Arsenal, ou a hordo de algum dos 
Navi'is, qtw estadon<.~rern na Província. 

"\r L 17. Os nwnores ;o pn~ndr;·ão t runbem a ler, cserevcr, 
cont::t·, ris~ar •"appas, e :\ Doutrina Chrislã, sPrvindo-lhes 
de l'llestm •) Capellr10 do Arst•nal , o·• lm:u Oficial Marinheiro, 
•nw !;ver as itabiltla,.iics H,~cf';:saria:;. 
• •1.rt. 13. O C(<írnnand:ml" -~r f:<)!llp:Inlda, e os Offieiaes 

ene:rrrr:;aflos das Secç-õPs fiLa•s farão a distribuição do tempo. 
para os dilferl\ntes nxe!-eicil>.> e liNes , marcando as horas e a 
duração de cad:r ltnrn, e ;;uhm••tteríio ;Í approra•:<ill d<J Im-
pe<:tor o ddal!!f' trrw llznt'tll 

I 

I 

' , 
I 
l 
' 

I 

' I 
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Art. 19. Sempre que for possível, ferilo os Aprendizes 
Pxercido de nata1;ão, tomadas aquellas cautelas ordenadas pelo 
Hegimento proyisional da 1\rmarta em taes oeea~:U)es. 

Art. 20. O seniço do Quartel ser<Í fr-ito d,~ fúrrna ana
logo ao que se pratica a bordo dos Navios da Armada, com 
aquelfas rnodilicaçõcs ou ampliações que o local exigir. 

Art. 21. O lnspeclor do ,\rs1~nnl, mediante previa in
tcllir~~·neia rom o CommandaniP ria Esl;u:iio, autorisaní o 
Commandantn da Companhia a d1•s!acar para honlo dos 1\avins 
da mesma Estaçfio até o nnnuwo dP vinte "\pn~rHiizes:\Jariulieiro~, 
escolhidos d'entn~ os I{IW li\·1·rem pcrnwnt•eirlo n:1 Quartd por 
tempo de hum anno, c fon~m mais robustos n adiantados, 
para alli continuarem a reerlwr a inslrUf'l/lo pratica da arfe de 
~larinhciro. Estes deslucamenlos, dPpois de algumas viagens 
ou cruzeiros, se reeoi!Jerào ao Quart!'l, ren~zaÍtdo com outros, 
dP sorte que todas as referidas praças rerebüo su(:eessiramenlo 
a nH·sma instrucção. 

Art. 22. Não terão lugar os d1•:;lacamrntos, cln que trata 
o .\rtigo antecedente, se os Apn~nrlizl's pudl'rern f'awr as suas 
pequenas Yiagens ou fruzeiros de instrurçiio a bordo do Navio 
escola, ou do outro destinado para este sr~niço especial. 

Art. 23. Os Aprt'IHlizes :Uarinlwiros quo tiVCi'!'lll eom
plel<Hio dczl'scis annos de idade , e eonl arem tres pelo menos 
de instrucr:ão no l)uarlcl da Prorincia, c nas yia~ens ou cru
ZI'iros acima indieados, Sl'l'ão renwttidos para o Quartel GP
ral do Corpo Il:l Capital do Jmperio, onde coneluirão sua 
ed11cacãu militar e naulica. 

A'rt. 21,.. A nseripturação da Companhia e das Sceç<ies 
fifiacs t·onstaní dos livros seguintes, t{liC s<~riio todos rubricados 
pelo Inspeetor do ;\rsenal: 

Hum Livro de Soccorros para cada Dirisão, ou Secção fi
lial, conforme o modelo n.o 1. 

Hum para rcc1•ila c despeza da mesma Companhia, con-· 
fonuP o modClo n. o 2. 

Hum para alardo, c rlons para rq.(ist ros, sendo o primeiro 
tk~tes para us onlPns, ~~ o s(·g·11ndo para os of!icios. 

Art. 2:i. 0:; LiHo.~ do ~-llH'.<.'OITOS das llivisõPs, c o d1\ 
receita c de,prza, assim conw m dn alardo e registros, seri1o 
escripturados pelo Eserivflo tia Companhia, que os devcrú 
trazer ~cmpre ern dia, podendo ser coadjuvado por algum 
Oillcial l\larinheim, ou qualquer outra praça para esse fim 
habilitada, quando seja necessario. 

Art. 2G. O Encarregado dcscmpenhar;i as func1:0t·.·: d'~ 
Quartel-~Iestrc, sendo como tal incumbido de todos os rer.;e
bimcntos neccssarios para o sustento c s<·rviço da Con1panhia, 
e da competente distribuir;iio, mediante as ordens do Com
mandante . 

. \.rt. 27. O pagamC'nto dos Yí'llcilu:~nlo' ela CornpdnltF; 
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será feito por meio de folha~ c prels mcnsaes, formados 
pelo Escrivão, ü vis! a dos Li nos de Soeeorros respectivos, 
conferidos c ruhricado,; pelo Commanrlanle. As ditas folhas 
c prcts serão rerncltidos pelo lnsrwctor do Arsrnal <Í ThPsou
raria da Fawnda, para esta mandar fazer os competentes 
pagamentos. 

Art. 28. Os Livros de Soccnrros das S1~cç<1es filiaes serão 
cseriplmados pelos Escrivães dos Navios respPdivos, omle os 
houver, c os venci rncntos aborl3dos por bordo, ruediantc as 
f(,Jhas e prets formados pelos dilos E~rrivães á vista daljUP!Ies 
Li nos. 

Ar!. 20. Se alguma Ser'ciio filial nfío tivrr hnm Navio 
1lestinado para Quartel ou esr:ola, 1;1r<Í as vezes de Encarregado 
hum l\larinhriro de Classe Superior, c de E,;niviio o Ofllcial 
Marinheiro re:iJWrlivo, on, raso r•ste niío tenha a pre1~isa 
idonridadr•, IJUI'IIl for no•neado pdo I nspeclor do Arsennl, 
rnediilnl!) proposla do Ollieial q1w tiver dPhaixo de suas 
ordrms c vigilancia a rnPsma Sel'çiio. Os eompdentcs paga
mentos serão nesse caso feitos pela Collceloria de Hendas (ie
raes mais proxima, á vista das folhas e prcls qne para esse 
fim lhe dcvcrlio ser apresentados. 

Art. 30. As raçüt>s, limLHrH'ntos c outros qmwsqurr oh
jcctos nPcessarios ;i Companhia st~rão fnmcridos j)t)lo Alnwxari
fado da l\Iarinha da Prmincia. mcrliantP pedidos fcilos pelo 
Escrivão, c rubricados pelo Cormnandan!P. 

O que for mister supprir a cada huma das St>cçiies 
111iaes correrá pelo ~avio que lhe sPrvir de Quartel ou Pscola, 
se o houver, e na sua faltn, como pPio PresWentc da Provin
eia for deterrninndo, cingindo-se o mais possível ús disposiçiks 
do prcscnie Hcgulamcnto . 

. \rt. 31. O ErwaiTPgado prcslar;í contas na Thcsonraria 
da Fazenda no fim do anno financPiro, para o qnc aprPsen
tarü na dita Repartição, a!t·~ no dia 20 de Julho, o Livro de 
receita e dPspcza perlenc:'n!t) no anno findo, com os docu
nH•n tos respectivos. 

Art. 32. As eon!as, de tjll!~ !rala o Artigo nntccedenle, 
rornprehende;·fío em separndo a n:ceila e ilespPza das Sr'I'Çües 
filiaes, sendo para esse fim rcmd!ida, dn 1res em Ires nwzcs, 
pelos OriiciaPs encarreg-ados rlas rrwsmas Ser~;ües, ao I nspPt"lor 
uo 1\rscnal, llnma demo11slrarção, ar.nmpanhada dos docu
mentos que a comprove, e que serú or,~anisada pelo EscriYãn 
I'PSJH'clivo, ou qtH'lll snas rezl's fizt:r. 

Art. 33. O Escrhlio dPyer•í ta:nlwm ;qH·csPnlar na Tlle
sonraria os Linos de Soerorros, lorlns as \I'Z<'S que •·sla H•'par
ti•.·iio os ''xig-ir e li1r nr•rt•:;sario pi!!'il a r·o~l[h·l'llcia d;1s folhas 
e prcls dr· pa!.<amPnto . 

. \r!. ;~r,.. No pri!lli'Íro Oi! srg11ndo di:1 dP c:ula llWZ, o ln,;
pedor do Arsenal, acolll[lalt!uido dt' ln~o:1 [,;;Tiplurario dJ lhe-

--~~~~~ 
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sou r;~ ria, que para cssP fim requisiL1r, p~ssarú revista de mostra 
ü Companhi.1, á vista dos Liuos de Soccorros l'!'S[H.•dhos, e re
melt!~r;í (o!.!;o á Thcsouraria a relacão com todas as notas ne
eessarins, ywra alli poder t!~r luga;: a ron1pdcnte liscalisação. 

Art. :~.'í. O Com mandante da Companhia rcmcllerá, nos 
primeiros dias de eada mez, ao lnspcctor do Arsenal, trcs 
mappas do estado da mesma Companllia e Sceçõcs filiaes, 
•·om o diario das lições c ex!'reieios feitos durante o mez 
antPrior, dos qu<H~s hum serü 1ransmi1 ido ao !'residente da 
Pnwineia, c outro ao CommandanLc (;oral do Corpo de lmpe
riacs l\larinhciros. 

Os OllieiaPs emarregadm das Scc(;Cíes flliaes enviarão ao 
mesmo destino os Bi<.~ppas e diarios pareiacs respectivos no 
dia primdro de cada Hlcz, para se poder formar o sobredito 
mappa c diario geral. 

Art. :JG. O Comnwmlante da Companhia JH'rccberá os 
,·rrwimentos e vanta~owns de Comanda11lc de l'íavio de Guerra; 
os OtlkiaPs, Escrhiío, Enearrc·t:ado c Aprendizes l\Iarinlwiros, 
assim da Companhia, como elas Scc!:ües !iliaes, lerão os vcn
!'imentos mareados nos Arts. (i4 e 65 do H!~g-ularncnto de 5 
de .Junho de 18't5; os dos O!Iiciaes :\lannlieiros, Mestre d'Arrnas 
c ~larinhciros d!~ Classe Superior serão os mesmos que lhes 
eompdircm a bordo dos :\avios de Guerra. 

O Capellftn, ou a praça que S!~rvir de Mestre de Escola, 
pe!Tl'ller;í a gralifieação mPnsal de dPz mil réis . 

. \rt. :n. As praças da Companhia e Secções liliacs, quando 
enfermas, serão tratadas no Hospital da Santa Casa da l\lise
ricnrdia da Província, ou em outro que seja preferível , pa
gando-se a dcspeza pela Thesonraria, rncdinnte eonta rubricada 
pelo Commandanlc da Companhia, ou pelo Oficial encarregado 
da Secção lilial. 

Art. 38. As faltas de subordinação c disciplina serão cas
tigadas corrcccionalmente ao prudente arbítrio do Cornmandantc 
da Companhia, ou do Official respeelivo nas Secções liliaes. 
A prisão simples, a solitaria, a pri\'ll('iio temporaria de parte 
da ração, e guardas ou sentin<:llas dobradas serão os castigos 
applicados aos Aprendizes Marinheiros. As outras praças ficão 
sujeitas nos Artigos de Guerra da Armada, c ao Hegularne11to 
Geral do Corpo. 

Os crimes de outra natureza serão processados c punidos 
segundo a Legislação Criminal do lmpcrio. 

Art. 39. O Aprendiz Marinheiro que desertar c for captu
rado , ou se não aprese11tar dentro de tn~s mezes, será rcmettido 
lor,o para o Quartel central na Côrte, sendo conservado preso 
até a occasião da partida. Se, porêm, apresentar-se volunta
riamente dentro de trcs mrzcs depois da cksrrção, continuará na 
Companhia. soiTrendo neste caso o castigo eo!T!'!:cional IJIIP o 
Commandant!~ da Companhia julg:w j11slo. 
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Art.. ~0. O Cornmand;nrlt~, Offic:iaPs, Of!ieiai'S 1\tal'inJrpj. 
ros c Marinheiros de ClassP SU[>I'rior sen1o sullsliluid11s, para 
roltarem ao scnir'o naral artiro, ou pura algum o~rtro d1•stino, 
todas as rezes cpw o Governo julgar conn~nienle, at!endendu-sc 
sempre, salvo o caso de ab:;olula rrccessidadc, ;Í conrenicnria 
rle não serem mudadas ao mesrno l1·rnpo todas as pn-~·as de 
lnrrna mesma elasst~. 

1\rt. 41. 0,; Officiacs 'i\larinliPiros () I\Iarinlreiros de 
Classe Superior exercerão na Companhia ~~ Se('çl1t•s flliues as 
funcçi'íes respcctivanrente I'OIT!'SJIOIH1el!les dos Inferiores e Cabos 
do Corpo dt~ l mperiaes ?li a ri li I !I' i ros. 

A ri. 42. O lnspec·tor proverá aos l'asos omissos no prP
senle Hegularru•nlo com as disposi1,'111•s correspondent<'s on ana~ 
Iogas do Hegulanrento Geral do Coq 1o d!' lrnpcriaes Marinheiros; 
~~ quando isto niio sPja CXPqnivl'f, n•rorTPI'IÍ ao Presidente da 
Provineia, qUP pod,~ri:Í resolvPr !'omo j1ilgar mais <·onv1~niente, 
participando-o á Secretaria d'Estado. 

Art. t,:J. O mesnro InspPrlor n~nwltPl'iÍ lodos os annos, 
atP ao dia 15 do nrez de .lan1•irn, ;í Secretaria ri'Esl<~do, por· 
interrrwdio do 1

1
rPsidcnte da l'rnvincia, l11rrn relatorio cir

eurnstanciado sobre o f'SID1!o da Cornpanhia c Ee!'f.'ües flliaf's, 
indicando as medidas quP julgar corJclucenlt•s ao Sf'U melhora· 
tnento, c bem assim qualqut>r laeunn ou defeito que a cxpc· 
riencia tenha mostrudo neste Hegulamcnlo. 

Palacio do Rio de Janeiro, em r~ de Janeiro de 1855.
José Alaria da Silva Paranhos. 
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Do lino de Soccort·o~llanhia df~ AJWtmdizes 
Marinheiros desh de .tp1·endizes 

~Im·inbeiros cia de ..... . 
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tiODELO N.o f. 

Do lino tle Soccorros ou de assentamentos das praças da Companhia dt~ Aprendizes 
Marinheiros destacada na Pt·ovincia de...... ou da Secção de Aprendizes 

~larinbeit·os destacada no Districto de ...... da Provint1 ele ..... . 
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MODELO N.ó 2. 

Lino tht Receita e Destleza tle generos tla Companhia de Apt~eudizes Marinheiros 
tlestacat\a na Pro~incia t\e . . . . . ou tla Secção t\e Aprendizes Marinheiros 

tlestacatla no Districto tle . . . . . . t\a Pro'Vincia tle . . . . . . 



DEVE O Encarregado da Co1npanhia de r1prendizes ]Jari 1 
Datas. Assucar. I 

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

• . . • I I 
~~ ~ t !" ]l~ll 

1----------------------------------~--·----·--,,----

Carrego em Receita ao dito Encarregado os gcncros abaixo declara-
1
. I 

Jos, recebidos do Almoxarife Jos .~rmazeus de !llariuha na Pro- ' 
vincia Je . , .....•...•... para fornecimento de tantas praças Ja 

1

, 
companhia e tantas luzes, do 1. 0 a 15 do corrente, conforme 
a guia de pedido com despacho do Jusnector do Arsenal desta 

·'.da ta ; a saber : 1 
Aguardente: vinte n1edidas. a se_iscentos réis .... ~,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ' 
Arroz: quinze arrobas a do1s ';llli -~ seteccutos rets............. .. . . . !5 ·~· · · · · · ! 
Assucar: dez arrobas a dez uul re1s ......................... ·. · ... ·. · • ................ , . · ·.. I O i 
~~~~c~~; e~t~~~/~~~·,;;~i~;~~·t~·. ~;~~. i·ó,:J;;,;. ~~b. ·I;.·u· ·~· ,'. j,;,;.~. Zl~~f'~~;. I / 

Ho ~~~~,:.::~~:'"' ,.,:,:,, I I 

o = " "' = '"' < ;;;; Q 

1855 Janeiro 
i 

1 

~ 

I Ilesi~na('tio tia RHeita. 

Confere , e foi recebido no Quartel. 

F. 

t..:ommandante da Companhia. 



uheiros F o. o em ('/c co1n a Fa;.;enda J."Vacional. Hi\VER. 

Datas. \g,nat·tlente As suem·. 

llesil!,'na~ào da Ilrspeza. 
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I S Janeiro Lanço ~111 despeza os generos constantes do ~·esun1o 11. 0 .: .• que 

se relere aos Mappa' n. 05 1 a 1 & , <lespendJdos com o lorncci
mculo dia1 io das pracas desta f.ompanhi" do 1. 0 a 1 ó rio cOJTente . 

.\ sall('r: 

Aguardente: Yintc medidas ........................................ . 
At'I'OZ: quinze al'robas .........................................••... 
i\ssncar : uez arrobas ............................................•.. 
llolax~, &c .. &c. 

r . 

• 

...... ······ 20 
&1 ............ lO 
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Datas. 

------------
1855 [ Janeiro 

Designa~·ão da Receita. 

Carrego em l\eccita ao dito Encarregado o seguinte: 

Camisas de brim: Yintc, a mil réis ............................... . 
Calcas de dito: yjnte, a uous mil reis ................ , ..... , .. ,.,, 
llOt1ets: dez, a quinhentos t•éis ....•.. ,, .... ,,.,, ... , ...... ,, .. ,,,,. 
Lenços: vinte., a 111il rCis ....................... .................. . 

Que recebeo de F .. Alrnoxarife dos Armazens de Marinha na Pro
Yincia de, ... , em v1rt ndc Jo despacho do Inspector do Arsenal 
do que extrahi conhecimento em fórma para despeza do dito AI~ 
moxarife. 

F. F. 

Encarregado. EscriYão. 

Confere c foi recebido no Qnartel. e 
r. Commandante da Companhia. 

I 

Fal'llamentos. 

Calllisas. Calcas . 
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Jauciro. O n1t'SlllO qnc fica referido pZ~r;I Lu c!atnrnlo 
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I Dhersos. Ohjectos de escripla. 
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0 mesmo que fica referido para o fardamento I' I! ~ I I 

armamento e equipamento. i I, 1 I 
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~ I Fardamentos. 

ü I ~ -'-I Desiguar;i!l da Despezo. ~ ~ ~::~::_J _:~ 

'": .. I "':''" ~~~-==H,,.,;::.=~,,.,,=-:.::,,,:-,:'":- : ~ j I ªli ~ 
! de~ta Comp.u1111.t, touforlll<-' .1 d('spcz.l do Cüllllll.t.lldante lan<,a'da _ 

a 110 pechdo ll.' l d~ ..... do COI rente, a S.lDCl •••••••••• , •• , •••••••. 

~ ~amisas de ~rim :Yinlc ......................................... · 20 I 

I 
calças de rlJ,o: YIIJle.. ... • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. . .. .. • .. .. • .. 20 

Dut1ets: citlCO . . . • . . • . . .. . .•... , .. , ................. , . , . . . . . . . . . . . . . . .......... 
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F. 

Da las. 
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natas. 
Dhe1·sos. Objectos de Escripla. 

-
Designação da nespi'Zil. SaMo. Tinta. Liuos. 

-- -- ---- ------ ------

~ v. ~ 

2 í:; 2 "' 
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~ .. 
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..:;, 

:;. "' i.::i ê .- ~ - t ,; 
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Jan~iro tanço rm di'SJH?za o seguinte: 

Ohr('ias: lnuu maço .• ~ .•...•.•.•...•.. 
. ............................ . 

Tinta: h urna n1rdida ••.•....•..•....••.•••..•• ·. · ·. · · · · • • • · · • · · · .•.... · • · · • · • • •••. 

Cujos ohjrrtos se gastár:io l'Oill o expediente 

de 1 n 1 [l 1ln l'orrentc conforme o rrsumo u. 0 

fiUC sr rt>ff'fP ú."' ortlt'ns clr n.t's 

Eseri\:io. 
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DECRETO N. 0 1.518- de 4 de Janeiro de 185[). 

Dá nova organisação á Guarda lfacional dos llunicipios 
da Capital, Pilar, e J araguá da Província 

de Goya:.. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
Goyaz, Hei pçr bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. o Fica creado nos JHunicipios da Capital, Pilar, 
Jaraguá da Provinda de Goyaz , hum Commando Superior 
de Guardas Nacionaes, o qual comprehenderá no l\lunicipio 
da Capital huma Companhia avulsa de Can11Iaria, e outra 
de Artilharia , ambas com a designação de primeira , hum 
Batalhão de Infantaria de oito Companhias (lo serviço nctivo, 
com a designação de primeiro , e huma Secção de Batalhão 
de duas Companhias do servi~o da resena, com a designação 
de primeira; no do l'ilar, hum Batalhão de Infantaria de 
quatro Companhias do servi~~o activo, com a designação 
de ~;cgundo, e hurna Secção de Batalhão de duas Com
panhias do serviço da reserva, com a desigt ação de se
gunda; c no (lc Jarnguú, hum Batalhão de Infantaria de 
quatro Companhias dn serviço activo, com a designação de 
terceira, e huma Companhia avulsa da reserva com a de
signação de primeira. 

Art. 2.0 Os Batalhões, e Companhias avulsas lerão as 
suas paradas nos lugares que lhes forem marr:ados pelo Pre
sidente da Provi nem na conformidade ua T.ei. 

José Thomnz Nnbuco d'Araujo, do Meu Conselho, l\1i
ni~tro e Secretario d'Estaclo dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça execnlar. Palacio do nio de Ja
neiro em quatro de Janeiro de mil oitoceutos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Indcpcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mage~tade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco d'Araujo. 
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DECRETO No. 1.519-de t. de Janeiro de 1855. 

Dá ntma organisação á Guarda Nacional dos jJfunicipios 
das Villas de Bomfim, Santa Luzia, e Formosa da 

Imperatriz da Provincia de Goyaz. 

Attendendo iÍ Proposta do Presidente da l'rovincia de 
Goyaz , Hei por hem Decretar o seguinte : 

Art. 1." Fica creado nos Municípios das Yillas de Bom
fim, Santa Luzia, c Formosa da Imperatriz da Província 
de Goyaz , hum Commando Superior de Guardas Nacionaes , 
o qual comprehenderá no Munieipio de Bomfim, hum Es
quadrão de Cavallaria com a designação de primeiro, e 
hum Batalhão de Infantaria de seis Companhias do serviço 
activo, com a designação de quarto, e huma Companhia 
avulsa da reserva com a designação de segunda; no de 
Santa Luzia hum Batalháo de Infantaria de seis Companhias 
do serviço activo, com a designação de quinto, e h uma 
Companhia avulsa da reserva , com a designação de terceira ; 
c no da Villa Formosa da Imperatriz, hum Batalháo de 
quatro Companhias do serviço activo, com a designação de 
sexto, e huma Secção de Companhia da reserva com a 
designação de primeira. 

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

José Thomaz Nabuco d'Aranjo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Pnlacio do Rio de Ja
neiro em quatro de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigcsimo quarto da Indcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco d'Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO 11\IPEIUO DO BRASIL. 

1!:!55 

TOMO 18. PARTE 2oa SECÇÃO 30 a 

DECRETO N.• 1.520- de 5 de Janeiro de 18550 

Separa o Termo de Villa Nova da Rainha do de Jacobina 
na Província da Bahia ; e crea nelle o lugar de Juiz 
Municipal que accumulará as funcções de Juiz de Orphãos o 

Fica separado o Termo de Villa Nova da Rainha do de 
Jacobina na Província da Bahia; e haverá nelle hum Juiz 
1\Iunicipal e de Orphãos, revogado nesta parte o Decreto nu
mero quinhentos e setenta de vinte oito de Dezembro de 
mil oitl)ccntos quarenta e oito, que as reunioo 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho , Illi
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janei
ro, em cinco de Janeiro de mil oitocentos cincocntu c cinco, 
trigesimo quarto da Indepondencia c do lmpcrioo 

Com a llubrica de Sua :\lagestade o Imperador o 

José Thomaz Nabuco de Arau;oo 

DECRETO ~-· 1.521 -de 5 de Janeiro de 18550 

Declara de 1. • Entrancia a Comarca de lJlarajó na Pro
víncia do Pará. 

Hei por bem Declarar de primeira Entrancia a Comar
ca de Marajó, crcada pela A~scmbléa Lcgi~lativa da l'rovin
cia do Pará. 

José Thomaz Nabuco d'Ar:mjo, do l\Icu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido c faça executar. l'ah1cio do Rio de 
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Janeiro em cinco de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da Independencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperaflor. 

José Thomaz JVabuco de Araujo. 

DECRETO N.• 1.522-de 5 de Janeiro de 1855. 

Declara de 1. • Entrancia a Comarca da Palma , creada 
na Provincia de Goyaz. 

Hei por bem Declarar de primeira Entrancia a Co
marca da Palma, creada pela Assembléa Legislativa da Pro
víncia de Goyaz. 

José Thomaz Nabuco d' Araujo, do 1\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em cinco de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS J,EIS DO HIPERIO DO RRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.• SECÇÃO lj .. a 

-= • m wrrz=rr _..,.tt:p::3!1 === 

DECRETO N.o 1.523- de 8 ele Ja:lC'iro de 1855. 

Autorisa a ·incorporação e approw os Estatutos da Comprmhia 
anonyma- Empreza Proviurial de Transportes. -

Attendendo ao que Me requereo João Rodrigues Chaves , 
na qualidade de accionista Gerente da Companhia anonyma 
que se pretende estabelecer nesta Côrte sob a denominação de 
-Empresa Provincial de Transportes-; e de conformidade 
com a .!\linha immcdiata Resolução de 5 do corrente mez , 
tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho d'Estado exarado em Consulta de l'l de Dezembro ultimo: 
Hei por bem autorisar a ineorporac;ãn da mesma Companhia, e 
Approvar os respectivos Estatutos que com esle baixão. Luiz 
Pedreira do Coutto Frrraz, do l\Icu Conselho, 1\Jinislro e Se
cretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em oito 
de Janeil·o de mil oitocentos cincocnta e cinco, trigesimo quarto 
da lndcpendcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua i\Iagcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra~. 

Esiattdo~ da Conapaubla- Euaprezn. i•t•in·int'in.l de 
Transporte!!!o-a ffUe SI" a•ett-rc o Deereto desta data. 

CAPITULO I. 

Da Companhia. 

Art. 1." § 1." Fica instituída nesta Côrte do H i o de Ja
neiro, por virtude destrs Estatutos, huma Companhia anonyma 
sob o titulo de- Empresa Provincial dn TransportPs.-

§ 2. o Sua duração será. de dez annos, contados do dia em 
que srus Estatutos forem dcfinitiyamPnlc approvados pelo Go
Yerno. Este prazo poderá ser prorogado ]IOI" deliberação da 
Assrmbléa Geral dos acdonista~, expressa c extraordinariamcn-
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te comocada para esse elldto, e com approvac;ão do Go~emo 
lm pct·i a I. 

Art. 2.• § L• A Companhia tem por fim, c propõe-so 
a transportar quaesqucr gencros c mercadorias nacionaes ou 
estrangeiras do lugar do estabelecimento, que será fundado 
na Fazenda denominada do l\lacaco ( que foi comprada por 
conta e he propriedade da Companhia) situada á margem da 
estrada do Presidente Pedreira, para o porto da Pavnna, c 
vice-vct·sa, ou para outro quai<JUCr, rruando aquelle se julgue 
menos conveniente. 

§ 2.• A ler no estabelecimento hum sortimento regular de 
generos reputados de primeira necessidade, c que se reconhe
~·a ser de vantagem para a Companhia e cornmodo para os 
fazendeiros, comtanto por•\m que neste giro se não empate 
quantia maior de trinta contos de réis, salvo resolução da 
Asscmbléa Geral. 

Art. 3. • O transporte de que trata o Artigo antecedente 
será feito em carros puchados por animaes, ou em outro 
qualquer vehiculo que se rcmnhcça mais vantajoso á Com
panhia. 

CAPITULO ll. 

Do capital da Companhia. 

Art. 4.• O capital da Companhia será de cento e trinta 
contos de réis, dividido em duzentas c eincocnta acções de 
quinhentos mil réis cada huma. 

Art. 5. o O capital poderá ser augmentado por meio de 
nova emissão de acr;ões do mesmo valor , se o progresso da 
Empresa o exigir, c com approvação da AssemblPa Geral dos 
a ccionistas. 

Art. 6.• Quando tenha lugar a emissão de quP trata o 
Artigo antecedente, serão preferidos os accionislas na pro
porção das acções que possui rem. 

Art. 7. o As acçües só são transferíveis pm· a elo lançado 
nos registros da Companhia , com assignatura do proprietario 
ou seu procurador. 

Art. 8. o O capital scrú realisado metade, no a c to em 
que forem subscriptas as acções, e o restante nos prazos que 
forem designados pelo Gerente , precedendo aviso prévio de 
15 dias pelo menos. Os pagamentos serão feitos no Rio de 
Janeiro no escriptorio do correspondente encarregado dos ne
gocios da Companhia. 

Art. 9. 0 Os accionistas, que não elfciluarcrn suas entra
das com a devida pontualidade, deixarão de ser considerados 
como taes, e perderão em beneficio da Companhia as prestações 
anteriormente realisadas; cxceptuão-sc porêm os casos em que 

Li L i S..W --·~···-··· 
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occorrercm circunslaneias extraordinarias, que serão apredadas 
pelo Conselho de (icrcneia. 

Art. 10. Os aceionistns, na fúrma do Artigo 2!)8 do 
Codigo Commercial , só são rcsponsavcis pelo valor de suas 
acçõcs, de que podem dispor livremente, preenchendo as re
gras estabelecidas nestes Estatutos. 

CAPITULO IIJ. 

Dos accion istas. 

Art. 11. Púde ser accionisla da Comranhia toda a pes
soa nacional ou estrangeira que possuir acçõcs, srja original
mente como proprietaria, seja como cessionaria, comtanto que 
neste ultimo caso se preenchão as formalidades do Artigo 7." 
destes Estatutos. 

Art .. 12. Os accionistas de qual ro ou mais acçõcs rodem 
votar c ser votados para os cargos de eleição da Companhia; 
mas só poderão fazet· parte do Conselho de Gcrcncia os que 
possuircm oito ou mais :JcÇ'Oes. 

CAPITL'LO IV. 

IJa Asseml,/éa Geral. 

Art. t:t :\ :\ssetniJka Geral scní composta dos accionis
fas que se acharem como taes inscriptos Jlelo menos 15 dias 
antes de qualquer reunião. 

Art. 14. A Assembléa CPrul será presidida pelo Presidente 
do Conselho de Gcrcneia, c na sua falta pelo Membro mais idoso 
do mesmo Conselho, elegendo-se o Secretario d'entrc os accio
nistns que composercm a Asscmbléa Geral. 

c\rt. 15. .\ c\sscmbh;a Geral ficará constituiria c poderá 
delibPrat·, reprPscntando os accionistas, qtH' ':' ;!dJ:JrPrn n~u
nidos por si ou como procuradores, ao menos a quarta par
tP das acçõcs da Companhia, salro porem P-•ra augmento do 
capital ( Art. 5. 0 

) , prorog;u;ão do prazo ( % 2." do Art. 1.") 
ou reforma dos prPsentes Estatutos: easos l'lll que dPH~m estar 
rrpresentaclas dua' terç::~s partes das acçiics emiltidas. 

Art. lü. Os acdonistas terão hum roto por cada quatro 
acçõcs até o numero de trinta c duas, c cxrPdendo este nu
mero terão mais hum Yoto por cada dez acçõcs quP Jlossuirem. 
Só poderão dar procuração, para os reprPsPntar, a l{ltelll for 
accionista. 

Arl. 17. O accionista, que rolar por procuração, dcrer:i 
decln rar o nnnwro de ac~iics proprias, e das do aceionista rc
prrscntado, para n•gular-sP por sua somma o nnnH•rn f!P Yotos 
nos !Prmos rio _\rt.. Hi. 
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Art. 18. Compete á Assembka Geral. 
}.0 I~lcger annualmente o Consniho de Gercncia, o que será 

feito por c3crutinio secreto , declarando os votantes em suas 
ccdulas quantos ,·olos rrprescntão. 

2. 0 l~lrgcr pelo mrsnto modo St'U Secretario. (Art. Vt· ). 
3. 0 Ouvir os rl'lntorios do Co[lsel!Jo 1k Gerencia, c Com

missão de (~xame, qn;,udo !enlla lu3<11', c disculil-os. 
4. o Tomar conheeimclllo de todas as propostns que lhe lo

rem presentes c disserem respeito aos interesses da Companhia 
srja em sessão ordinaria, seja extraonlinaria, com tanto porêm 
qne a deliberação sobre rnakria iniciada de novamente não 
s'•ja tomada na mesma s•.~ssão. 

C.\PITCLU Y. 

Da ar!.ministraçiio da Cumpanhia. 

Art. 19. A Companhia SPní representada em todas a~ 
suas transacções pelo accionisla Gerente João ltodrigues Cha
ves , que terá plenos c amplos poden•s, sem reserva alguma, 
saho os casos expressamente determinudos nos pre:>entes 
Estatutos. 

Por morte ou demis-.ão do (~erenlr será este substituído 
por hum Administrador nomeado pelo Conselho de Gcrencia, 
que nesta hypothcse ficará comertido em Direcçiio, e assumirá 
as funcçõrs c direitos que os preseHlc3 Estatutos conferem ao 
mesmo Gerente. 

Art. 20. O accionista Gerente nca obrigado a conservar-se 
propricl;lrio de dczeseis acçiies, que serão inalicnaveis. E assim 
cada hum dos 1\lcmbros do Conselho de (Jcrcncia conservarú 
pelo mesmo modo oito ncçõcs l:uando a Admiaistração lhe srja 
incumbida. 

Art. 21. O Conselho ri:· (;PrPtwia se1 il <'lll!llalmrnte eleito 
pela AssPmb!b Geral de nccionislas ( § 1 .'' Artigo 18) por 
maioria dl~ rolos; eonslaril de ires ;,Ierab;os que nomettrão d'enlrc 
si o l1 resiflm1tc e o f:iecrc(ario. 

Art. 22. Ao Ccnscllw dP GP!'eHc.ia compete: 
1. 0 Aconscilwr o Gcn•ntc ua direeçiío dos negocios da 

Comnanllia. 
2. ~ lnsperc.ionar c fiscali~ai' tudo quanto entendor ncccssario 

no int1~ress:~ da eomp:mhia, para o que lhe serão franqueados 
os cstahelecimentos, c sua respectiva escripturaçãc. 

3. o Subsiituir o Gerente nos seus impctli mcnlos , c nomear 
quem o substitua nos c.nsos do Artigo 19. 

4.° Convocar a Ass"•nbléa GPral ordinarinllH'tlte no mez de 
Julho de cada anno, e extraordinariamente sempre que julgar 
conveniente, ou lhe for exigido pelo Gerente, ou por ac;cionistas 
que rr~pn~sentcm pelo menos hum tcrç.o do cilpital da Compnnhia. 
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Estas convocações se farão por annuncios com vinte dias de 
antecedenl'ia para os casos onlinarios. 

5." Apresentar á Assembléa Gnral sua opiniüo sobre o rela
torio P contas que tiver rPcebido do accionista Gerente, reservan
do-se a mesma Assemhlí~a o direito ele proceder a novo exame 
por hnma Commissào ôe seu seio quando o julgue conrcnientc. 

Art. 23. Ao Gerente compete: 
1." Organisar de accordo com o Conselho de Gerencia a 

T<~hclla dos prec;:os dos gencros e mercadorias, assim como 
quacsrpJCr Hegulamentos; c pela mesma fónna alterai-os quando 
jul;.rar conveniente. 

2." Admitlir os neccssarios empregados, marcar-lhes os venci
mentos, e dcmitti-los quando assim julgue preciso. 

3." Entender em todos os negocws da Companhia, contractan
do qualquer despendio, sempre dentro dos limites do fundo 
social, inspeccionando incessantemente por si ou por Delegados 
de sua responsabilidade todos os trabalhos, fiscalisando zelosa
mente as despczas que determinar. 

ft.. • Dar conta semestralmente ao Conselho de Gerencia do 
estado da Companhia, c suas necessidades, ministrando quae~quer 
Psclarccimentos sempre que o Conselho cxi;.rir, especialmente 
para os Iins de que trata o Artigo 22 %~ !~." e 5." 

5." Beliberar de aecordo com o Conselho de Gcrencia a 
conveniencia c quantitativo dos dividendos, P as •~poeas em 
que dPYelll ser feitos. 

CAPITULO Yl. 

Disposições Geraes. 

Art. 2-l. O accionisla Gerente, em compcnsa~·fio de seu 
trabalho, !crú h uma gratificação na razão de dez por CQnto 
dos lucros líquidos de cada anno, com tanto porém que nunca 
perct~ba menos .de seis contos de réis ( 6.000::,000) annuacs . 

. \rt. 25. O accionista Gerente administrará a Companhia 
emquanto esta existir, c só poderá ser destituído, se por factos 
notoriament~~ prejudiciaes aos interPsses da mesma Companhia 
se •~Yidcnciar Yenalidade, ilrleixo, rnani festa incuria, ou culposa 
violação das condições da bm(ll'l~~:J. 

No caso de sua morte sua viuva, (' 11a falta desta seus 
filhos, percebPrão dous contos de réis ( 2.ooo:;ooo .) annnalmcnte, 
nos a unos que dec.orrcrem depois do sru falleeinwnto até expirar 
o prazo de dez annos dPsignado uo Artigo 1." § 2." St! alguma 
moles! ia o obrigar a desistir de seu car~ro, terá direito a esta 
gratificação de dous contos de n~is ( 2.000~000) com as mesmas 
condições que SI) dão nn caso de fallecímenlo. 

Art. 2G. Todas as en·nlnalidnrles, não pn~vistas nestes 
Estatutos, seriío resohidas (·oulon11e os preéedentcs c decisões 
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de assoeiaçúcs semelhanlrs, e como aconselhar a razão c o bom 
senso. 

Art. 27. O dividendo será feito dos lucros liqnidos que se 
verificarem (Artigo 23 ~ 5." \,deduzindo-se {1rimeiro dez por cento 
( tO por "/<> ), ou seis contos 01~ rt~is ( 6.000::?000 ) para o accioni~ta 
t;erente, e quinze por cento ( 15 por"/,.) para fundo de resena. 

Art. 2~. As quantias, qtw forem assim convertidas em 
fundo de reserva, serão depositadas vrncendo juro em quai<Juer 
estabelecimento de credito <k n~conhecida confianca. 

Art. 20. Quando este fundo e seus juros acéummulados 
cxcrdet· a cincoenta por cento do capital realisado, cessani a 
dcduq:ão nos lucros ordl'n;:Hia 110 ,\rtigo 27. 

Art. :lO. A Companhia não podt•rú snr dissolvida senão 11os 
casos expressos no Artigo 2()j do Codigo Commercial. 

Art. 3t. No caso dn qualquer das hypolhescs a que sn 
rrfere o Artigo antecedente os terrenos <JUe nessa épocha fon~m 
dn propriedade da Companhia, dPrerão ser de preferencia distri
bai<los entre os aecionistas na Jli'OlHm;iio <las aec:õcs que possuirf'rn. 

O modo pratico de levar a dfeito esta disposi~~iío srni 
apn~sentauo p<~lo Conselho de (;ereneia ;í Assembl(•a Geral, Jl<ll'a 
ahi ser discutido, c dclinilinmf'nte resolvido. 

Hio de Janeiro 2:! de Julho de 185'L- Como Procurador, 
nermwdo ltiheiro <IH Carvalho. 

llECHETO N.o 1.52í-de 8 de .Janeiro de 1855. 

Concede a Yillote e Companhia ]Jrivilegio c.x:clu.sivo por 
rinco annos para o fabrico, 1.1lt]JOrlação e ?·ntroducçilo no 
Imperio de fechos de armas de f'ugo, occultos por meio de 
lmm nora machinismo. 

Altcndcndo ao que l\lc rcqucrêrão Villolc c Companhia, 
fabricantes de armas de fo:.;o, estabelecidos nesta Cidade; c 
de conformidade com a ~linha immediata Resolução de 5 
do corrente mez , tomada sobre parecer da Secção dos Ne
goeios do Imperio do Conselho d'Estado exarado em Con
sulta de 2l de Dezembro ultimo: Hei por hem conceder
lhes privilegio exclusivo por cinco :mnos para o fabrico, 
importação c introrlucção no Jmpcrio de fechos de armas de 
fogo, occultos por meio de hum machinismo da invenção 
do primeiro Supplicanlc, conforme a descripção e o modelo 
que apresentá o, c ficá o competentemente archivados , po-
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dcnuo todavia o Governo Imperial mandar fabricar os rc
fcritlos fechos, onde melhor comicr, para a~ armas üc~Li
nadas ao Exercito Brasileiro. tuiz Pedreira do Contto Ferraz, 
do 'leu Conselho, :Ministro c Secretario ti' Estado dos Nego
cios do Impcrio, assim o tenha cntendi<lo e faça executar. 
l'alacio do Rio de Janeiro em oito de Janeiro <lc mil oito
centos cincocnta e cinco, trigcsimo quarto da lndepcn<lcn
cia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua "ngc~Latle o Imperador. 

Lui~ Pcdrrira do Cmllto Ft•JTa~. 

DECRETO N.• 1.525- de 8 de .Janeiro de 18.);). 

Autorisa o Jfinistro e Secretario d' Estado dos Ne.qocios 
da Justiça a dispender , com a Tllwninaçiio Publiw, 
e por conta do exercício de lR)ft a 185;}, mais a quan
tia de Rs. 159:318 :-;-:6::>1-. 

Sendo insufficicnlc a quantia Ynla1la no paragrapho 
dczcsctc do Artigo terceiro da Lei de On;amento em vigor, 
para as dcspczas com a llluminação l'ublica, Hei por bem, 
de conformidade com o paragrapho scgunuo do Artigo quar
to da Lei numero quinhentos c oitenta c nove, de nove 
llc Setembro de mil oitocentos c cincocnla , c Tendo Ou
,·ido o Conselho de l\linistros , Autorisar o )Iinislro e Se
cretario ,rEstado dos Negocios <la Justiça a •lispcntlcr , alêm 
da quantia YÔtada, mais a de cento cint'ocnla e nove 
contos trezentos c dezoito mil seiscentos eincocnta c 
quatro réis; do que dará conta ao Corpo Legislativo na 
sua proxima reunião , para ser dcflnitivamcntc approvado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do :'\leu Conselho , 
1\Iinistro c Secretario d'Estado dos Negocios <la Justiça, as
sim o tenha entendido c fa<:a cx~cular. Palaeio do Hio de 
Janeiro , em oito de Janeiro de mil oitocentos cincoen
ta c cinco , trigesimo quarto da Independcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :\lagcstade o Imperador. 

José J'homa::; JVabuco de ArauJIJ. 



( 28) 

DECRETO N.• 1.526- de 8 de Janeiro de 1855. 

JJfarca os vencimentos dos Carcereiros das Cadêas de algu
mas Vnlas da Prorincia de Goya:. 

Hei por bem, na conformidade do Artigo oitavo da 
Lei de trcs de Dezcmllro de mil oitocentos quarenta c 
hnm, Marcar aos Carcereiros rias f.adêas das Villas For
moza da Imperatriz, da Boa Vista, de São Domingos , e 
da Concciçfio do 'Norte, o vencimento anuual de oitenta 
mil réis ;1 cada hum ; c o ele ~cssenta mil róis ao da 
Cadêa da Villn ele Corumh<Í, todos da Província ele Goyaz. 

José Thomnz Nabnco ele Araujo, do Meu Con~clho, 
:Ministro c Secretario d'Eslado dos Ncgocios da Justiça, as
sim o tenha cntcndídu c faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em oito ele .Janeiro de mil oilocentos eineoen
ta e cinco, trigcsimo quarto da Indepcndencia c do Im
perio. 

Com a Ru h rica de Sua Magestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araufo. 

DECRETO N.o 1.527 -de 8 de .Janeiro de 1855. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca d(l 
Palma , na Provincia de Goya:. 

Hei por bem l\larcar ao Promotor Publico da Comar.., 
ca da Palma , na Província de Goyaz, o ordenado annual 
de oitocentos mil réis. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, as
sim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em oito de Janeiro de mil oitocentos cincocnta 
e cinco , trigcsimo quarto da lndependencia c do Imperio. 

Com a llubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Jos1! Thomaz; Nabuco de A1·mtjrJ-
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPElUO DO BRASIL. 

18.15. 

rm1o 18. PARTE 2.• SECÇ.\0 5. a 

DECRETO N. 0 1.528-dc 9 de .Janeiro ue 187i5 . 

.U arca o ordenarlo do Promotor Publico da Comarca de 
lJlarajtí , na Prorincia do l'arú 

Hei por bem Marcar ao Promotor Publico da Comarca 
de Marajó, na Pro,·incia do l'ará, o oruenado annual de 
seiscentos mil réis. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do l\Ien Conselho, 
'linistro c Secretario d'Estaflo dos Ncgocios da .Jusli(·a , as
sim o tenha entendido c fa~·a e-.;:ccutur. l'alaeio <lo nio fie 
Janeiro em no,·e de .Janeiro de mil oitocentos f'ineocnta 
c cinco, trigesimo quarto da lntll'pcmlcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagcstade o Imperador. 

Josd Thoma::. Nabuco (le Araujo. 

DECRETO N.o 1.529 --de 9 de Janeiro de 1855. 

Crea no Terrrw de Cabrobó da Província de Pernambuco o 
Lugar de Ji,i::; Municipal que accumulará as funcçues de 

Jur::; de OI]Jhiios. 

H a v crú no Termo de Cabrobó da l'rm incia de Per
nambuco hum Juiz Municipal c de Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo , do .\leu Conselho , 
Ministro c Secretario 1l'Estado dos Ncgocios da .Tnsli<;a, as
sim o tenha entendido c faça executar. l'alacio do ltio de 
Janeiro em noYc de Janeiro de mil oitocentos dncoenta 
c cinco, trigcsimo quarto da Imlepcndencia e 1\o lmpcrio. 

Com a ltu\Jric<1 <lc S11a Magc~tatle o Imperador. 
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COLLECÇ;\o DAS LEIS IJO DIPEIUO DO BliASfL. 

1 8;:)5. 

T0310 18. rArti'E 2." SECç,\o G. a 

---
DECilETO N. 0 1.530- de 10 de .Janeiro de 1855. 

Dá providencias Jlal'fl cessar o abuso de scrrm tran.çportados 
escravos, de lwmas Provi11cias para outras , sem 

passaporte. 

Hei por bem, para m.::ceuçfío da Lei numero duzentos 
sessenta c hum, de trcs de Dezembro de mil oitocentos 
quarenta c hnm, ]lenetar o sq~ninte. 

Art. 1." Os Capitiies ou Mestres de Narios, que, contra 
a disposição do Artigo setenta do llcgnlamcnto numero cento 
c vinte de trinta c hum du .laueiro de mil oitocentos 
quarenta c dons , transporta rem escravos de h umas Provín
cias para outras sem passaportes , sofTrcrão a multa de 
vinte a duzentos mil réis, e prisão por oito dias, sem prejuízo 
das penas criminacs em que incorrerem, c ficando os escravos 
retidos até ser provada a propriedade de quem os remcltco 
ou recebeo, se não forem pessoas conhecidas. 

Art. 2. 0 A referida multa c prisão serão impostas 
pelas Autoridades policiacs do porto de sahitla, trajcclo , 
ou entrada , pela mesma f/n·nut por fJllC se proeedc no caso 
do Artigo oitcuta do dito Itcgnlamento . 

.José Thomaz Nahuco de A rnujo, do :\leu Conselho , Mi
nistro c Scerctario d'Estado dos Negoeios da Justiça, assim 
o tenha entendi rio, e farn executar. Palaeio do Hio de .ranciro 
em dez ele .Janeiro de mil oitocentos eincocnta c einco , 
trigesimo quarto da Indepcudcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstadc o Impernrlor. 

José Thomaz 1\'aúuco de Araujo. 
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llECHETO N.• 1.531- de 10 de Janeiro <le 185S. 

Isenta aos RslrWlfJI'Íros do titulo de residencia, e pennitte 
que 1'1/es viagem dentro do lmperio com o passaporte que 
trou:rerüo, e, na falta del/e, com o dos .b11'nistros, Con
sules on Vice-Consules respectivos, tendo o --visto- da 
A utoridwle Brasileira. 

Hei por hem, para C\ecnr,ão da Lei n." 261 de 3 de 
llezcm!Jro de 1841, e t•m virtude do Arl. 102 § 12 da Cons
liluit:fto, llecrelar o se~uilllt~. 

Art. 1. o Ficão dcrogados os títulos de residcncia c 
dellcs isentos os Estrangeiros, que 'ierem ao lmpcrio. 

Art. 2. o Em cada hum a das Seerctarias de Policia, 
<Tcar-se-ha hum lirro que seniní para o registro dos Es
trant-teiros, que entrarem ou sahirem do Impcrio. 

Art. :Lo No acto da visita da Policia dedararúo os Es
trangeiros o seu nome, estado, •wluralidadc, pro11ssúo , flm 
a que 'ierão, quando YiPrão c para onde YftO resitlir. Nos 
lugares em qut~ 11üo homer Yisita tia l'olicia, a sobredita 
derlaraf.'úo ~c r á feita perante o Chefe de Polida, 1 lelegado, 
ou Subdelegado dentro de 2'i. horas , depois do desembarque 
sob a multa de 1 O a 50.1/)000, imposta pela Autoridade 
(ompctente. 

Art. 4-. • A dcclarar,Uo, de que trata o Artigo antece
dente , núo deroga a obrigaçúo que aos Commandantes c 
~Ieslres de embarcações mercantes incumbe o Art. 85 do 
llegulamento 11. 0 120 de 31 de .Janeiro de 1842, de de
clararem, em rt:>la(·ão por clles assignada, o numero, uomc, 
emprego, occupaçllo c naturalidade dos pas~ageiros que trou
xerem com pa~saportes ou sem clle. 

Art. 5.• As declarações do blrangeiro c do 1\lcslrc 
ou Capitão (la cmbarcaçno scrfto lransmillitlas logo ú Secretaria 
da Policia pelo Encarregado da Yisila, ou pela A utoritlade 
que a ren~her. 

Art. ().o O Encnrrt:>gado tia Yi~ila da l'olit:ia, o Chefe 
de l'olit:ia, ou ]lclegado c Subdelegado a quem o Estran
geiro se apresentar, exarninarf1o o seu passaporte, e arhau
do-o sem dmida, Jh'o enlregarüo com o- risto- tlatado c 
assignado. 

Art. 7.• Se homer dmida sobre a lef;ilimitlatlc do 
passaporte, ou Yicr sem ellc o Estrangeiro, o Chefe de ]'o
licia, Delega(lo, ou Snbdch•gado dcrerú permiti ir o des-
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embarque , se núo homcr matcria para suspeitar que hc 
malfeitor; se for porêm suspeito c não apresentar a seu favor 
attestado do :Ministro, c na falta delle, o uo Consul, ou 
Vice-Consul respectivo, o Chefe de l'olicia, Delegado ou 
Subdelegado obrigarão o navio, que o trouxe, a reexporta-lo, 
dando conta disso ao Governo na Côrte e Presidente nas l'ro
vincias. 

Art. 8. o Para o [strnngeiro viajar de h uma l'rovincia 
para outra, c dentro dellas, he bastante o passaporte com 
que entrou no Impcrio, tendo o.,-- 'Cisto- da Autoridade com
petente, com a clausula-Vara a Província de ..... 0-'IJÍslo
dcve ser uatado, assignado, gratuito c rcpetiuo tantas vezes 
somente quantas o Estrangeiro sahir de huma Província 
para outra. 

Art. 9. 0 Se porêm o Estrangeiro tiver vindo sem pas
saporte, ou perder aqtwlle com qne entrou no lmperio, 
valení para o mesmo fim com o -visto- da Autoriuade Bra
sileira, na fórma do Artigo antecedente, o passaporte do Minis
tro, ou do Consnl c Yice-Consnl rcspectiro , na falta daquclle. 

Art. 10. O Estrangeiro que no lrnpcrio residir por 
dons annos , tendo algum estabelecimento e boa conducta, 
ou for casado com Brasileira, pôde riajar linemente corno 
Brasileiro, obtendo do Chefe de Policia o attestado de alguma 
das ditas condições : este attestado he rerogaYel por mudança 
de circumstancias. 

Art. 11. Não havendo Agente Diplomatico ou Consu
lar, ou sendo o J~strangciro refugiarlo, colono, ou não estando 
no cnso do Artigo anlererlente, o passaporte será passado 
pelo Chefe de I'olir:ia, Delegado ou Subdelegado, sendo sem
pre gratuito para o colono ou indigente. 

Art. 12. São competentes para conceder passaporte, 
ou o -visto-, de que tratão os Artigos antecedentes, os Mi
nistros d'l~stado, ou Olliciaes Maiores das respectivas Secretarias 
na Côrte; os Presidentes ou seus Secretarias , nas Capitaes 
das Províncias; os Chefes de Policia , Delegado ou Subdelega
do no lugar do embarque ou da sahida. As attribuições que 
por este Decreto competem ao Chefe de Policia, Delegado 
c Subdelegado não são cumulntin1s, mas serão exercidas 
pelo Delegado no lugar em qne não residir o Chefe de Policia, 
e pelo Subdelegado aonde não for a residencia do Chefe de 
Policia ou Delegado. 

Art. 13. A' vista dos Artigos antecedentes, ficão deroga
dos, na parte respectiva, os Artigos do Hcgulamento n." 

i!! . Si li a a e;,,. n 
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1 ::W dt: :3 I de Jaueim de HH2 , qne se referem aos titulo\ 
1 dP resideueia e aos pass11portcs para os Estrangeiros viajarem 

dentro do Imperio. 
A dis[JOsição do Artigo 87 do eilado Regulamento com

prehell!lc aos Estrangeiros. 
José Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho , 

\linistro c Seeretario d'Estmlo dos Negocios du .Justiça, assim 
o knha entcnditlo, C faça C'<:eentar. ruJacio do !tio de .Jnneiro 
em tlel de Janeiro tle mil oitocentos eincocmta e cinco, 
lrigesimo IJIIarto da lntlepcndenria e tio Jmperio. 

Com a Huhrira de Sua ~hlgeslatlc o lmpr~rador. 
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COLtECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO llO BIUSIL. 

1855. 

Tmio 18. PAHTE 2.• SECÇÃO 7. a 

DECRETO N" 1.532- de 22 de .Janeiro •le 185;). 

Restabelece o rencimento mwual de oitocentos mil n:is aos 
tres Dircctores das !•icrçih's do Museu Nacional drsta Cr!r
tc, que por Decreto de 5 de Novembro de 181:3 se lw
ria redu:,ido a dH:c11fo.s mil réis. 

Hei por bem, em virtude do § 2t do Artigo 2° da 
Lei N.o 71~) de 28 de Setembro de 18:13, Orrlcnar que, 
do 1. 0 de .Julho ultimo em diante, fique rc~1ahclcnido o 
vencimento nnnual de oitocentos mil réis mnrcndo pelo Re
gulamento N.o 123 de ~~de Fevereiro de 1842 nos Ires lli
reclorcs das Sccrões •I c J\ nalomia comparada, c Zoologia do 
Muzcu Nacional desta C1\rk, de Rotanica , Agricnlturn , 0. 

Artes J\lcchnnicas; e de Numi,matica c Artes Libcracs, Ar
cheologia , mos c costumes das Nações modernas , o qnnl , 
por Decrelo de 5 de Novembro de 18~:3, se havia redu
zido n duzentos mil rt~is. 

Luiz Pnrlrcira <ln Cn11tto Frrrnz, do l\lcu Conselho, Minis
tro c Secretnrio d'E~tn![o dos l\cgocios do hnpcrio, assim 
o tenha cntcndi:lo c farn executar. Jlalacio do Hi-o de Ja
neiro em vinte c dons de .Janeiro de mil oitocentos cin
coentn e cinco, trigcsimo qnarto da Indrpenrlenein e do Im
perio. 

C,om a Hubric~1 de ~'l:t Magcs!adt> o Jmpcrarlor. 

Luiz Pedreira do Crmflo Ferraz. 
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DHJtETO :'\." J.5:33~ de 22 de Janeiro tle 18;)f). 

Concede a Archangelo Fiorito privilegio exclusivo por cmco 
annos para o fabrico de massas alimentares. 

Atlendcndo ao que Me representou Archangelo Fiorito, 
e de conformidade com a Minha Immediata Hcsoluçüo de 
dous tlo corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos 
Negocius tio lmperio do Conselho tl'Estado exaratlo em con
sulta de 23 de NoYembro ultimo : Hei por bem conceder 
uo supplieante pririlegio exclusivo por cinco annos para o 
fubrico de massas alimentares por hum processo por ellc 
apcrfeit;uatlo, c empregando farinhas do l'uiz, conforme a 
dcscript;iío c desenhos que apresenta e ficão competentemente 
archh·a,Jos. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho , 
Ministro c Secretario <!'Estado dos Negocios do Impcrio, assim 
o tenha entendido c fat;a executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em \·inte c dous de Janeiro de mil oitocentos cincoentu 
c cinco , trigesimo quarto da lndcpcndcncia e do Impcrio. 

fom a Hubrit.:a de Sua Magcsladc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coulto FeJTaz. 

_.,.. ·-·----····~ __ ....__ ______ ...,. ____ ..,. 
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COLLECÇÃO DAS LEfS BO I.\IPERfO 00 DllASLL. 

1835. 

TOliO 18. PAr, TE 2." sccç.\o 8. ~ 

DECHETO N." 1.534--dc 2:3 1lc Janeiro de 1855. 

Altera o Curso de estudos da Escola 1llilitar. 

Hd por bem , para exccur,ilo dos Artigos trrcciro e 
quarto da Lei numero seisr:entos trinta e !{ltatro de vinte de 
Setembro tlc mil oitocentos cincoenta c hum , !Jecrdar o 
~cguinte. 

Art. t.o O setimo anno cio Curso de cstwlos da Escola 
1\Tilitnr, crca!lo pelo Artigo primeiro do llecrdo nHmero 
quatrocentos c quatro do primeiro de Marro de mil oitocen
tos quarenta e einco, passar<Í a denominar-~e quinto armo 
da mesma Escola, ficando dcsli~<Hias rk-;tas ns rlnnlrinn-; 
militares do quinto c sexto annos de que trnta o rcferil.lo 
Artigo, c na fórma do Decreto n.o 1.5:JG 1ksta rlata 

Art. 2." A segunda f:adcira do sexto anno dnquelle 
Artigo passará a fazer parte !lo noro quinto armo. 

Art. 3." Para os alnmnos <la Esf'O!a Militar, que se 
clcslinarcm aos Cursos de Artilharia e de J~stndo Maior de pri
meira classe, sci'<Í di.;;pensarla n terr.cira Caclcira do terceiro 
anno, c su!Jstitnirla pela segunda do quarto anno. 

Art. 4. o O Curso da Eswln Militar ficad cons!anrlo de 
cinco annos de estudo~, pela fórma designada nos Artigos 
antecedentes, applicando-se a c~te f:urso os Hegulamentos 
em vigor sobre o regirnen interno, conferencia dos gráos, 
e provas respectivas. 

Pedro d'Alcantara llellt:ganlc. do Men Con~clho, 1\linistro 
e Secretario d' Estado dos Negocio~ da Guerra, o tenha assim 
entendido, e expeça os dc~pac:hos neccssarios. Palacio do 
Rio de Janeiro vinte e tres de .Janeiro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da Jndcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

Pedro d' A lcantara Belfl'garde, 
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llECBETO N." J .:J3:J- de 2:J de Janeiro de IS:J:;. 

Crêa hum /Jatallulo de Hngenliciros. 

lbando 1la farulu<llle cnnccdi11a pdo Artif(o quarto da 
Lei numero setecentos cincnc!lta c dons de quinv~ de .Julho 
do anno pro\ imo passado; Hei por Lem llecretar o st•guintc. 

Arl. 1.• Fica crearlo hum B.tlalhiio 1lc Engenheiros de 
quatro Companhias, organisado conforme o Plano a est1~ 
junto. 

Art. 2.• Os Officiaes rombaknlcs do b:f;11ln 'laior P 

o~ subalfemos da" Companhias nfto fazem parte do <Jllilllro 
do Balalhfio, e ~cniriio por Commi,sfto 1lc qualquer 1las 
armas scienlificas do Exercito. 

llos ultimfls pnrérn porler:í ser empregado em rarla Com
panhia hnlll que nfio pPrtcnr,a áquellas armas. 

Art. 3.• O prer~nchirnenlo das primPirns quntro \'ngas 
de CapíWo será feito com Ofliciacs tírarlos de qnalqnPr das 
armas sricntíficas, dep·lÍ~ ~~ntrarfio o~ Capiliit~s tlt-~lc Balalhfw 
t'lll prtlll\ll~'fill com os Olli1·íaes :lo Corpo ele Fn~~l'nhciros . 

. \tl. '. " Não scrãu atlllliltí:los Cadetes nu Ba!alhfw rlc 
J:n~enheiros. 

Art. .) " 0.; quatro Sargento.; mawL11lores em cala Com
panhia scrfin mesl res de ohra; dous de madeira, hum de 
ferro, e outro de pedra, c na Bw~ma proporçfio scrrto divididos 
os sol:!ados artífice~. 

Art. 6. o Os Yencírnentos 1los Offici<tes do Batalhão de 
Engenheiros serão os de Comrnissão aetiva : c O'l da5 praç.ns 
de pret aqnelles que pela Legislar:<Jo se achiio ou forem 
estnbelecirlos para o Corpo de artífices, com e'\cepçfio dos 
segundos Sargentos mandadnres c dos sold;Hlos trabalhadores, 
que ,·enceráo estes o soldo de Infantaria, c aqnelles o de 
mil réis diarios. Conforme os trabalhos em que se occnparem 
as praças de pret, se lhes nrhitrarào gratific;~ções espcciaes. 

Art. 7.• O l!eslacamcnto do Batalhiio se poderá fazer 
por Companhins ou Secções , para os lugares onde se tornarem 
necessaríos os seus servíros. 

Art. 8.• O Quartel· do llatalh<ío de Engenhe:ros ser;í 
na Escola de applicaçào do E'<ercíto creada por Ilerreto n." 
1.53G desta data, ficando subonlinarlo ao J)ircctor da mesma 
Escola. 

r l'edro d'Aicanlara Bdleganle, do ~leu Con~clho, Ministro 
i e Secretario d'E~tado dn~ Negocio~ dt~ 1;ucrra , o lcnlw a'~im 



euleutlido, c CXJH~~·a os despachos uecessillius l'aliicio tlu llio 
de Janeiro em ,·inlc c Ires de Jauciro de mil uilucpntos 
cincoenta c cinro, lrigcsirno f[Uarto da Intlcpcnd(mcia c do 
lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua 1\Jagcstade o Imperador. 

Pedro d'Alcantara JJellqgarde. 
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Plano da nrganisw;no do llatalluio rl' Engf•nhciros a que se 
n'{erl' o Decreto 11." 1.5:3;)de:slrtdata. 

Estado jJlaior. 

f.oronel ou Tenente Coronel Commnn1lanlc. 
l\lajor ............................ . 
Ajudante .......................... . 
(Jnarlel Mestre ..................... . 
Secretario ......................... . 
C a p1~llf10 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

1." Cirurgião ...................... . 
2." Dito ......................... . 

Estado Jlcnor. 

Sar;.;.•nlo A_j,llhn!e .................. . 
Sar~enlo (jiiartel ~le~tre ............ . 
E.;pin;:j.mleiro... . . . . . . • . .......... . 
Coronhciro. . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Selleim ........................... . 
Ferrador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Arliliee de fo3o .................... . 
Corneta mór ...................... . 

lluma Companhia. 
Cnpiliio ......•..................... 
1." Tenente ....................... . 
2. 0 ' Tenentes ...................... . 
1. o Sargento ....................... . 
2. 0

' Ditos .....•.................... 
2."' Ditos mandatlorcs ............... . 
FnrriPI ..... : ..................... . 
C:thn~ rl'csqnadra .................. . 
llilo<.; ronduc!orcs . . . . . ............ . 
~ li<I.llln,; :lftiliri'S ................... . 
líilo' lrabl:I:Hhrl's ................ . 
ll!tns Cl'IHlu··lorc,; ................... . 
CfJrill'la~ .......................... . 

Rcrnpitula(·iio. 
E<.;tado .\lai<ll" e 'l•~a:Jr ............... . 
~ Co:upan!lia,; .... 

1 
t 
1 
1 
1 

1 
2 
lt 
1 
(j 

2 
')!. _, 
48 

8 
2 
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l'alacio 1\n !\i:J 1k Janeiro em Yiulc c lrcs de .Janeiro 
1le 18;),). -·-Pedro d'.llmnlara IJelfPgorde. 

4•••-ZL .. a~.a.- ~-~. zar =--a .. auww.; 
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DECRETO N. 0 t.53G-de 2:J de .Janeiro de 1835. 

Crea huma Escola de Applicaçilo do Exercito, na conformi
dade do Regulamento, que rom elle úaix·a. 

[sando da aulori~açüo concedida pelo Artigo terceiro 
tio Decreto numero seist:elllos trinta c quatro de vinte tlc 
Setembro de mil oitocl~nto~ cincocnta c hum' Hei por vem 
Crcar lmma Escola de Applira~·üo do Excrr.:ito , onde se cnsi
narüo thcorica c praticamente as doutrinas militares do quinto 
c sexto anno !la E> cola }lilit ar, da qual !kilo desligadas, na 
conformidade do Hegulamento que com c,;tc bai xn , assignado 
por Pedro tl'.\lcantara Bellc;.:anle, do !\leu Con~clho, l\linistro 
:J Secretario ti' Estado dos Ncgorios da (~ul~rra, que assim o 
tenha entendido, c fa~·a executar rom os desparlws neccssarios. 
Palar.:io do Hio de Janeiro em vinte c trcs de Janeiro de 
mil oitocentos cincocnta c cinco, trigcsimo quarto dn Jndc
penrlcncia c do Jrnpl'rio. 

Com a Hnbrica de ~na ~lagcstadt> o lmpPra1lor. 

f>l'rlro d' .lira/l/ara /Jr•llt·yal·de. 

Rrgulameuto 71ara a Esmla dr• aJIJilimçr/o do l:'.ren·ito. 

C.\I'ITI'LO I. 

Art. 1." O Curso thcorico pratico rias doutrinas militares 
r:onslar;\ de tlons am1os, cmnprchendendo cada hum onze 
mezes Icctivos c de exercícios, contados rio 1." de Março. 

Art. 2." Emquauto niio tircr lugar o internato dos nlum
nos da Escola Militar, dctcm:inarlo pelo Decreto n." G3t,. 
de 20 rlc Setembro de 18;jj, se estabelcccní 1111 Escola ora 
ercuda, c sómcntc pura os alumnos militares, huma aula 
provi~01·ia para o cmino das mathcmuticas. 

Art. 3." Haverá no mesmo cstahclccimcnto hum a nula 
preparutoria de Ieiturn, cscripta , grammatica portugucza , 
arithmclic'l até complexos inclusirc, 11oçõcs elementares de 
geometr:a pratica c li~·ücs sobre os deveres rios OITiciacs infe
riores. Os alumnos para esta Iscola serão tirados das praças 
de prct que não lenhiio mais de vi ntc annos de idade, e 
pela fórma que ftJr dcterminarlJ pelo (;on'rno. 

------
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Art. !,." Aos Lentes c aos alnmnos da Escola de 4pplira
\'fio ficão competindo as mesmas vantagens que por J.ei são, 
ou forem concedidas, aos da Escola l\lilitar, dando-se as mcs·· 
mas circunstancias. 

Art. 5. 0 A Escola hc sujeita ao regimcn militar, c 
considerada como praça de guerra. 

Art. 6. o Só os Olliciaes c praças do E\ercilo c Atroada 
pot!cn1o ser admittidos como alumnos internos da Es~ola <lc 
Applicação. Outros quaesqner indiYiduos só o po1lerão ser como 
externos , c por especial licença do GoYer110. 

CAPITl:LO 1!. 

J!aterias do wsúw. 

Art. 7." As doutrinas do ensino thcorico serlío: 

§ 1." .lula proeisoria. 

l.o Arithmetica 
2.·· Algebra elemcutar. 
:3 o Geometria ckmcutar. 
lt-. o .\letrologia. 
5. o Princípios de Geometria analytica a dur~s dimensões, 

comprchendentlo a Trigonometria plana. 
G.o Explicação e uso das taboa.s de lo~nril!lunos. 

§ 2." t .• anno militar. 

1. • Topog~;aphia militar. 
2.• Tactica. 
3. • Castramentaçl'io. 
4. o Estrategia. 
5.• Fortificaçiin de campanha. 
6. o Elementos de statica e dynamicn , com npplicaçiio 

a balística no Yacno. · 
7. o llistoria militar, e BO(,'Ões do direito das gentes c de 

Legislação militar. 
§ 3." 2." anno militar. 

1. • Balística no meio resistente. 
2. o Fortificaçiio permanente. 
3. o Ataque e defesa de praças, e forlificnçiio subterranca. 
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!1-. o Architectura militar. 
Art. 8. • Os objectos do ensino pratico serão: 

§ 1.• Exercícios. 

1. • Dcscripção, nomenclatura, manejo c uso das dill'cren 4 

tes armas e machinas de guerra. 
2. • . Pyrotechnia militar. 
3.• Pratica da balística. 
4.• Natação c equitação. 
5. • Evoluções e manobras das difl'crenles armns. 
6." Levantamento de plantas, nivelamentos c rcconhcei

mentos militares. 
7. • l\Iarehas, acampamentos , embnrques c desembarques, 

e construcção de pontes militares. 
8. • Trabalhos de fortificnrüo de campnnha. 
9. • A taque c defesa de po~tos e de prnças. 
10. Pratica do serviço de paz c de guerra: aclministração 

dos Corpos. 
~ 2. • Desenho. ~ 

t.• Desenho linear. 
2. o Desenho de paisngcm. 
3. • Desenho topographico. 
h." Desenho de nrchitectura militar c de maehinas de 

guerra. 
Art. 9." Os exnmes das doutrinas dos annos mililares 

serão f<~itos na Eseoln de Applic:ar;iio, c os da aula provisoria 
na Escola Militar. 

Art. 1 O. A approvaçiio de cada armo dos estuuos da 
E~cola de Applicaçâo tleYc ahranger a de todas as doutrinas 
tbcoricas e praticas, estabelecidas para o ensino do dito 
anno. 

CAPITULO III. 

Pessoal da Escola. 

Art. 1 J. Para o ensino thcorico e pratico da Escola 
haverá: 

Dous Lentes Cathedraticos c hum Substituto; hum Pro. 
fessor de Desenho; tres Instrudores de 1! classe, tirados 
uas armas scienlificas: tres de 2."; hum Ollkial encarregado 
da aula provisorit\ tlc matbematica ; hum l\lestre da aula 
nreparatoria. e o~ ,,·1!r•·s que forem neccssarios. 



Art. 12. Para a administração da Est:ola de Appliração 
haverá: 

1. o Hum Director, Official General, que tiver pertencido 
ás armas scientificas, ou Offieial Superior que pertencer ou 
tiver pertencido 1Ís mesmas armas. 

2. o Hum Vice-Director, Official Superior, que seriÍ o 
mesmo que commandar o Batalhão de Engenheiros. 

3. o Hum Ajudante do Director de patente menor que 
a do Vice-Dircctor. 

4-. 0 Hum Secretario da Escola, Oflicial subalterno ou 
Cnpitno. 

:)." Hum Almox:arife, Ollieinl subalterno. 
6." Hum Quartel-mestre, hum Agente, dons Cirurgiões 

c hum Capellã'), que serão os das mesmas denominações ser
vindo no Batalhão de Engenheiros. 

7. • Os Officiaes interiores nceessarios para coadjuvarem 
o ~eniço. 

8.• Os Gunrdas c serventes precisos para o serviço tias 
aulas, c mnis tlependcneins da Escola. 

Art. 13. Os Lentes Cathctlraticos e o Suhliluto serão 
desde já escolhidos entre os actuacs Lentes da Escola Militar. 

Art. 14. As nomeações do Director e Vice-Director, 
dos Professores, dos Instructores de 1. • e! asse , c do Secre
tario ~erão feitas por Decreto. 

Art. 15. As nomeações dos outros empregados serão 
feitas pelo Governo. Exceptuão-se os Guardas c Serventes que 
serão nomeados ou escolhidos pelo Dircclor, c por ellc despe
didos quando convier, precedendo approYaçiio do mesmo 
Governo. 

CAPITU.O IV. 

Do Corpo .fcademico. 

Art. 16. O Corpo Academico se comporá: 
t.o Dos alumnos internos da Escola. 
2. 0 Dos alumnos da aula preparatoria. 
3. o Do Batalhão 1lc Engenheiros , que ficnrá annexo {t 

Escola. 
h." Dos destacamentos das outras armas do E\:crcito que 

o Governo julgar comenicnte. 
Art. 17. Os alumnos serão divi!lidos em Companhias 

c Secções das differentes armas, c individualmente considera
dos addidos ao Batalhão de F.ngenhciros. 
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Art. 18. Haverá hum livro mestre para os alurnnos 
da Escola, c ns mais liHos precisos para os respectivos assenta
mentos, sendo os das Companhias de alumnos estabelecidos 
sourc o mesmo systema que os dos Corpos do Exercito. 

CAPITl"LO V. 

1Ja8 núrigaçücs dos Rmprt'gado.~ . 

. \rt. 1!). O Ili rector da Escola h e a primei r a autoridade 
do Estabelecimento; suas ordens são terminantemente obriga
torias para todos; exerce superior inspcc~·ão sobre a exceuçüo 
!los programmas do ensino, c todos os mais ramos do 'crvi<;o 
da E~eola; executa e faz execntnr o presente H<~~nlamenlo 
c as ordens do (;orerno, e nresidc os dill"crentes Con~clho~. 
Nos seus impedimentos clle 'tlC substituído pelo o mais gra
duado ou mais anti~o <los seguintes O!Iieiaes: o Vice-llirc<:Lor ou 
Commandante do Batalhão de Engenheiros, c os Lentes q11C 

forem Ofliciaes superiores. 
Art. 20. O ricc-Dircctor tem especialmente a seu cargo 

o comm:mdo dos AI um nos, a policia da Escola, e a vigilancia 
sobre o material do Estabelecimento. 

Art. 2J. Os Professores e .'rleslres desempcnharfio as 
funcçües proprias pelo modo porque forem reguladas lliiS 

inslruqücs c programmas do ensino. 
Art. 22. O Ajudante do Director transmittc aos diiTe

rentes cmprega<los as ordens derivadas do mesmo Dircctor; 
assigna c publica as Ordens do dia da Escola. 

Art. 23. Os lustrnctores ele I." c 2. a da~se, tem a 
seu cargo turlo o qae toca ao ensino pratico de cxercirio 
ua fórma das instrueções e programmas respectivos, c sob 
as ordens do Director. Os da 2. • classe são especialmente 
incumbidos dD adestrar os alumnos nos exercidos da Escola 
de soldado c de pelotão, no manejo das diffcrcntes armas. 
Os Instructorcs podem ao mesmo tempo exercer os Jogares 
de OITiciaes no Corpo Aeademico. 

Art. 2!,. O Secretario da Escola tem a seu cargo a 
cscripturação da E~cola, a Dibliotheca, e ArchiYo. 

Art. 25. O Almoxarifc tem sob ~ua guarda , e em 
estado de boa arrecadação, c conscn ação os instrumentos o 
todos os objcclos relativos ao fardamento, armamento, equipa
mento, utensílios, munições, palamcntas e petrechos de 
guerra. 
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Art. 26. Os Guardas tem por dercr cui(lar no asseio 
c arranjo das aulas , coadjuvar o Almoxarife, auxiliar os 
exercícios praticos, c cumprir os mandados dos Professores 
em objecto do serviço. 

CAP!Tl:LU YI. 

Dos exercícios praticas. 

Art. 27. Haved para os eXCITICIOS c manobras pc~:as 
de campanha e de bater, o!Jilzc~ , fuzis e tu(las as mais 
armas, petrechos, palamenlas, lllllliÍ\.:Ües e equipamentos que 
furem neeessarios; bem como os instrumentos e ferramentas 
proprias para os exercidos militares e para os trabalhos 
lopo~raph icos. 

Art. 28. llavení para os exercícios de equitação o 
numero de cavallos precisos, não excedendo a trinta promptos 
para o serviço. 

Art. :!9. Os exercido; praticos ~erão feitos na conformi
dade do~ programrnas oq.(anis;Hlos pelo Cow•Plho rh~ lnstmcção, 
ç approvados pelo Gon~ruo. A execnçiio de~tes programmas 
será auxiliada pelo e1hinn 1la~ competentes noções theoricas 
qne os alumnos não tiverem ainda adquirido. 

Art. 30. o~ altl!llllOS das anuas de Engenharia' Arti
lharia e Estado ~laior de I." elassc; depois de concluírem 
o estudo dos dous Dnnos militares, e da mesma sorte os 
dns arma~ de Infantaria e Cavallaria, depois de finalisarcm 
o do primdro anno militar, poderão ser obrigados á continua
ção dos exercidos praticos por mais tempo até 6 mezes, 
conforme o juizo e sob proposta do Conselho rle Tnstrucc,:ão, 
rom·indo nissq o Go1·crno. 

Art. a I. Todos os alumnos militares do 1. o, 2. o c 3. o 

annos da Escola illilitar terão no tempo dns ferias os seus 
exerci cios praticos na Escola de A pp\ica~:ão do Exercito, á 
qual ficarão a(ldidos por todo esse tempo. 

Art. 32. O Go1·erno poderá mandar praticar na mesma 
Escola os Officiaes subalternos dos Corpos e armas do Exercito 
quando julgar conveniente , c por prazo que não cxcerla a 
hum anno. 

Art. 33. Os alnmnos approYados nos Cursos da Escola 
c os Olliciacs que o forem 1ws respectivos exercícios praticos, 
na fôrma do Artigo anleeetlenlc, serão despemados dos exumes 
praticos exigidos no Regulamento rle 31 de ~Iarço de 18:l 1 , 
para as promoçües até 11 posto de Capilao. 
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CAPITllLO Vil. 

Dos Conselhos. 

Art. 3L Na Escola de Applicaç.ão do Exercito haver<Í 
tres Conselhos. 

§ 1.° Conselho de Inslntcr;iío. 

O Conselho de Instmcção se comporá : 
1.0 Do Director da Escola, como PresiJenle. 
2. 0 Do Yice-Director. 
3. 0 Do Lente Cathedratiro e do Substitnto. 
4. o Dos Instructores Je 1. • classe. 

§ 2." Conselho Economico. 

O Conselho Economico se formar<Í : 
1. o Do Director da I~scola, como Presidente. 
2. o J)o Vice- Director. 
3. • Do Ajudante do Director. 
lko Do Quartel Mestre. 
5.• Do Agente. 
6.• Do Almoxarife. 

§ 3. o Do Conselho de Disct}Jliua. 

O Conselho de Disciplina !'C comporá : 
1. • Do Director da Escola, como Presidente. 
2. o De hum dos Professores , por escala. 
3. • De hum dos Instruclores de 1. • classe, tambem por 

escala. 
4.

0 

De dous Officiaes do Corpo Academico, tambem por 
escala. 

Art. 35. O Secretario da Escola assistirá a todas as 
reuniões dos tres Conselhos para redigir as Actas das Secções. 

Art. 36. Os tres Conselhos se reunirão ordinariamente, 
em dias distinctos, dentro dos dez primeiros dias de cada 
mez, c extraordinariamente sempre que o ordenar o Dircclor 
da Escola. 

Art. 37. Ao Conselho de lnslrucçi.io compete formar 
no fim de cada anuo as listas dos alumnos habilitados para 
os exames, e determinar segundo estes e mais provas theoricas 

:=. .. n .. •rr .... s•a::•:s-.ee:~ .. ~-----
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e pruticas dos alumnos approvados, os gráos tlc merecimento 
de cada hum por ordem numeral. Outrosim compete ao 
nwsrno Conselho consultar sobre tLHlo que for relativo á ins
tmet:ão c ensino theorico e pratieo Jo~ alumnos, bem como: 
~ t .0 A uesignução ue compendios provisorios, c a indica-

~iío tios meios de se orgu11isarem compendios dc!linitivos, c 
inslntc<;ões waticas para o ensino eseoluslico. 

§ 2." A orguni~aç;lo tle programmas eircnnstanciados para 
o ensino theorico e pratico, C\lretna!l(lo a' materias do ensino, 
relutiras u catla hnma das armas. 

§ :3." A distribuição uo tempo para o ensino. 
~ !L o A organisaç-ão uos programrnas para os e\ames. 

Art. 38. Ao Conselho Iconomico iw_;umhc: 
§ I " Administrar os fundos de rancho dos alunmos. 
§ :2." Conheeer o e'tado do Cof1 e da Escola 110 fim de 

rada mez, fazer os orçamentos, e yerificar os documentos 
tle de•peza. 

§ :3." Comultar sobre torlos os ohjectos concernentes no 
material do Estabelecimento. 

§ .~. • Oq.!ani:;ar as instrucrJies que tleH'Ill constituir o 
n·ginwn i 'demo ua !-:~cola. 

Art. :3~. Ao Conselho de Disciplina compete : 
§ t." l:onsultar sobre os meios apropriados para man

ter a policia geral, a ordem interna, c a moralidauc no 
btabelecimcnto . 

§ 2.• Tomar conhecimento das faltas gr:lVeS commct
tidas pelos alumnos, nesta qualidade. 

Art. -4-0. As penus corrcccionaes impostas aos alnm-
no~ serão, conforme a gravidade das faltas, as seguintes: 

1." Ueprehcnsllo particular. 
2.• lleprc'hensao motivada em ordem do dia ua Es· 

cola. 
:J.• Pri~ão por hum a quinze dias, on no quartel da 

re,iolt•nria do alumno , ou na prisão eommum , que para 
os alttnwos será o [,lado .\laior do Corpo Acadcmico. 

í. • bpubiío da J:~cola. 
.\ rt. '~ 1 . As penas de reprehcnsfío c ue prisão por 

hum a oito t!ias po1l1~rtío ser impostas pelo Dircclor da 
Escola, ou em seu nonw pelo Vice-Direclor; as outras so
mente o poderiío ser pelo Conselho de Disciplina: ficando 
dependente de confirmação do Governo a que importar ex
pubào t!u Escola. 

Art. 42. O Yice-Dircelor lambem poderá reprehen-

----~~----------
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der particularmente c mesmo determinar a prisão em seu 
nome, por espaço fine não exceda a vinte c quatro ho
ras, nos casos de faltas leves contra a disc.iplina. 

Art. 1~3. A pena de prisão não dispensa os alumnos 
do serviço escolastico. 

Art. 44. No processo para imposição da pena de ex
puhúo será ouvido verbalmente ou por cscripto o alum
no arguido; não se atlmiltiudo advogado ou procurador, 
e somente no caso de impedimento absoluto se lhe nomea
rá hum curador. 

Art. !~5. O Conselho de Disciplina não poderá deli
berar sem que estejiio presentes todos os seus membros. 

Art. 46. Quando o Conselho de Disciplina da I~scola 
resolver que o delicto de qne se trata he da competencia 
dos Conselhos de Guerra será o alumno entregue ao Com
mandante do Corpo Academico para se proceder na fórma 
da Lei, remettendo-se as peças de accusaçüo. 

Art. 47. Todas as disposições regulamentares e de 
cxecuçüo permanente relativas ao programma de estudos e 
exercidos, economia e rcgirnen administrativo, processo 
de fiscalisação, e m"didas policiacs e de disciplina , formuladas 
pelos Conselhos, ficão dependentes de confirmação do Go· 
verno , execepto nos casos terminantemente expressos neste 
Regulamento. 

Art. 48. O Director da Escola he o unico responsa
vel pelas medidas que mandar executar; o accordo com o 
voto dos Conselhos , que lhe he licito adoptar ou não, de 
nenhuma sorte pódc salva-lo da responsabilidade. 

Art. /~9. O Director da Escola he o unico orgão offi
cial e legal que põe em relação· immediata o Estabeleci
mento com o Ministro da Guerra. Em caso algum se ad
mitte correspondencia em nome collectiro de qualquer dos 
Conselhos com o Govreno ou com qualquer Autoridade pu
blica; devendo o Director, sempre que fizer subir :í pre~ 
sença do Governo as propostas dos Conselhos, dar a sua 
opinião sobre ellas. 

CAPITrLO YII!. 

Dos uncimcntos. 

Art. 50. A tarifa dos vencimentos será regulada pelo 
modo seguinte. 

O Director terá a gratificação de commissão actiya de 
l~n~enheiros, c mais oitenta mil róis por mez. 



n Yice-Direelor n que lhe compele como Comman
tlanle do Batalhão de Engenheiros. 

Os Professores, e o Subsliluto, vencimento igual ao dos 
da Escola l\Iiltar, e mais sessenta mil réis mensaes. 

O Professor da aula provisoria de malhematica , o da 
aula preparatoria, e os l\lestres, terão as gratificações que 
o (;ovcruo arbitrar. 

O Ajutlante do Director, gratificação de commissão 
actha de Engenheiros. 

Os I nslructores de 1 . a cla~se Item. 
Os ditos de :2.' dita, gratificação do Estado l\laior de 

1! clas~e. 
Secretario da E~rola. Item. 
Almoxarife Item. 
Officiacs inferiores coadjnvadores doze mil réis por mcz, 

a!t\m dos seus \·cncirnentos ordinarios. 
Os Guardas quarenta mil réis mcnsacs. 
Os ~enentes trintn mil n>is mensaes. 
Os nlumnos Onicines soldo nddicional c etupe. 
Os tlitos praçns de· pret os vencime11tos relativos á 

suns graduaçües, estipulados no ,\rtigo 1ft- do Decreto n.o 
40!J do 1." de Março de 18l5 . 

. \rt. 51. o~ vencimrntos de todos os Empregados c 
~cnentuarios «ia [,cola, e a importancia de dcspezas de 
c os te i o ordinario , serão pagos pelo cofre tia mesma Escola, 
o qual ~rrá supprido pelo Thcsouro , á vista das folhas 
mensalmente aprcsentndas, c com as formalidades que fo
rem estabelecidas. 

Art. 52. Para as referidas despczns de costeio ordi
nario ha,·erá .supprimento anlicipado em cada mez , á vista 
de pedidos fêitos pelo Dircctor da Escola , que remetterá 
com o pedido para o mez seguinte os documentos de des
pcza do mcz findo. 

CAPITt:LO IX. 

Das la.ras dr matricula e Wlllrilmiçüo dr alimentaçüo. 

Art. ;):3. A taxa das matriculas será de quatro mil 
réis annuulmcntc, podendo o ~eu pagamento ser effectuado 
por «lescontos proporcinnac~, t~m trmpo (PW nlio exceda a 
4 mezes. Esta taxa he especialnH·ntc destinada ao augmcnto 
da Bibli(lthcca da F~q•la. 

--~-·-··~·~------..... ---.... -· 



Arl. ;'")~·. A mesarla }Htra manutenção com que, alôm 
da etape , •levem mnrotTt'r os ahunnos internos ser<Í lixada se
mestralmente pelo (;orcrno sob proposta do Conselho Eco
nomico. Ima ser{• paga por mezes vencidos, descontando
se por inkiro dos rcspeetil'os yencimenlos no aclo do recebi
mento. 

Art.. G;). l:xeeptu~o-se de todo, ou de metade do pa
gamento de que tralilo os Artigos antecedentes, os alumnos 
;í que se refere o Artigo 3. o § 1." do neereto 11. o (i;H de 
20 de Setembro de 1851. 

C.IJ'ITI:LO C\. 

Diszwsirucs di rersas. 

Art. 56. Os l~mpregarlos da Escola, á excep~·[io dos ser
ventes, c bem assim os alumnos militares, lrajar;1o os uni
formes que o (;overno designar. 

Art. 57. Aos alumnos internos se dará quartel, ali
mentos, luz, serventes ou camaradas, o que tudo será com·e
nientcmcnte regulado. 

Art. 58. São obrigados a residir •!entro do Estabelcei
mento, alêm dos alumnos da Esrola, os seguintes empre
gados: 

O Yice-Director. 
O Almoxarife. 
Dons Instruclores. 
Os Guardas e Serventes qnc o llirector julgar necessarios. 
Art. 5!). Fica absoluL·,mcnle prohibida a residenda de 

familias no interior do Fslaheleeinwuto da Escola, nem se 
admittiriio cre;Hlos ou eseraros ao senit:o particular tios atum
nos aquartelados. Aos em1Hegatlos, com residencia obriga
da no interior do Estabelecimento, se prestarilo os moveis indis
pensaveis. 

Art. 60. No prineipio de cada anno o Dircctor tia 
Escola apresentará ao Governo hum rclatorio abreviado do 
estado do Estabelecimento nos sens tres ramos, doutrinai, 
administrativo e disciplinar, comprehendendo a conta dos 
trabalhos do anno findo , o orçamento das despezas para 
o anno futuro , e a proposta dos melhoramentos, modifica
ções ou reformas , que, de combinação com os respectivos 
Conselhos, julgar convenientes para a boa marcha dos traba
lhos do Estabelecimento. 
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Art. IH. O Governo poderá rever o prcsenle H.egula
mcnlo, e fazer-lhe as alterações cuja utilitladc tiver sido 
reconhecida. 

J>alacio do Rio de Janeiro em 23 de Janeiro de 
1855.- Pedro d' Alcantara Bellegarde. 

DECRETO N.o 1.537-- de 21 tle .Janeiro de lS55. 

Dá nm:a organisaçiio á r;unrda .iYational dos Alwticipios 
de S . .João da Palma, Concciçllo do Norte, e 

8. Domingos da ProrÍtiCÍit de r;oya:. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província de 
Goyaz, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.o Fica creado nos )lnnicipios de S .. Toiio da Pal
ma, Conceição do ~orle, c S. llornin;;tiS da l'r01incia de 
Gopz, hum Commnntlo Superinr de (;llartlns J\acionacs, o 
qual comprchcnder;Í no )lunieipio de ~- .lo~ o dn l'alma, 1 
Batalhão de Infantaria ele l- Companhias tio serviço aetivo, 
com a designaçiío de fl. o, c l Scct;ão de Companhia tia rc-
5en·a, com a dc~ignaçiio de ft.' : no tia Concciçüo do Nor
te , 1 Batalhão de '1- Companhias, com a designaçiío de 10. • 
do serviço acti,·o , ficando atldidas ao mesmo Batalhão as 
praças de resena; c no de S. Domingos, 1 Batalhão de 6 
Companhias do serviço activo, com a designnçilo de 11. o, 

e t Secção de Batalhao de 2 Companhias, mm a llcsigna
çlio de 3.a do serviço da rescna . 

.\rt. 2. 0 ~Os Batalhõcg c Companhias tcrãr, ns suas pa
radas nos lugares, que lhes forem man·arlos pelo Presidente 
da Pro\·incia, na conformidade da Lei. 

.José Thomaz Nabuco de Araujo, do 'leu Conselho, I\li
nistro e Secretario d"Estado tios Ncgorios tia .lu~tiça, assim 
o tenha entendido e faça e'i:ccntar. Palacio do 1\io de .Ja
neiro em vinte e trcs de Janeiro de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigesimo quarto da lndepentlencia c do Tmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mn!~r~~lade o Imperador . 

.José Tl!oliw: S((IIIICO de Jrcwjo. 

·-~··---·-------------_.-
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DECRETO N.o 1.538- de 23 de .latwiro de 1855. 

Dá norn organisaçào á Guarda Nacional dos Municipios de 
Poi'to Imperial c Natividade, da Provincia de Goyaz. 

Attcndcn<lo ü Proposta do Presidente da Província de 
Goyaz , Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fira I:J'(•ado nos 1\Junicipios de Porto Imperial 
c Natividadf', da Provinda de Goyaz, hum Com mando Superior 
de Guardas Naciona(•s, o qual comprehcndcrü, 110 l\Iunicipio 
de Porto Imperial, hun1 Batalhão de Infantaria de quatro com
panhias com a designação de sf'limo do Sl'niço aetivo, c huma 
secção de companhia avulsa de reserva com a designação de 
segunda: c no da Natividade hum Batalhão de Infantaria de 
oito companhias com a designação de oitavo do serviço activo, 
huma companhia avulsa de reSI)I'V<• com a designa(.'ão de quarta, 
c hum a Secçiio de companhia do rnesuw scn i~;o com a designação 
de tercci r a. 

Art. 2. o Os Bntalhões e companhias terão as suas paradas 
nos lugares que lhes forem marcados JWlo Presidente da Provín
cia , na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabueo de Araujo, do !\leu Conselho, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, 
em vinte tres de Janeiro de mil oitocentos cincocnta e cinco, 
trigesimo quarto da lndcpendeneia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Mag<•stadc o lnqwrador . 

.José Thoma:. Nabuco de A mujo. 

DECRETO N. 0 1.539-de 23 de Janeiro de 1855. 

Eleva á Cathegoria de Secção de Batalhão a Companhia 
avulsa da reserva da Guarda 1Vacional das Freguezias 

da Sé, e Pedro 2. 0 da Província de i'latto Grosso. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província de 
l\fatto Grosso; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Lo Fica elevado á Cathegoria de Secção de Ba
talhão de 2 Companhias , com a designação de 2. a , a Com
panhia avulsa da reserva da Guarda Nacional das Jrreguozias 
1la Sé, c !~edro 2." da Província de Matto Gro~s0. 
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Jrt. ~. ·• .\ rdt~rj,Ja Secçüo de Balalhio ler;Í a ~lia 
parada no ln;rar qnc lhe for marcado pelo rrcsidenle da l'ru
vincia na conformidade da Lei. 

.José Thomaz Nabnm de Aranjo, do l\Ien Conselho, 1\li
nistro e Secretario d'Estndo dos Ncgoeios da .Jw;tiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacin dn lUo de .Ja
neiro rrn vinte e trcs de .Janeiro de mil oitocentos cincoen
ta c cinco, lrig··~imo qnarlo da llldt•perulcneia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua lH:lgl''latlc o Imperador. 

DECRETO N.• t.5't0-dc 2:J de .Janeiro de UG5 . 

Reune ao Commrmdn S11perinr da Gartnlrt :Yilcional du 
J/uuic1}Jio dP .llara.']nyipc da l'roeinr:ia dtt /Jahia, o 
Batalhiio de ln(anlana at'ttlso do ~l!tuticipio rla Tap1:nt 
da mesma Prorincia. 

Attendendo á proposta do Prcsiclcntc da Pro1 incia tia 
Bahia , Hei por Lwm Decretar o seguinte: 

Art. Cnico. Fica reunido ao Commando Superior da 
l~uarda Nacional do i\lnnieipio de l\Iaragogipc da Província 
da Bahia, o Batalhão de Infantaria avulso do Muuicipio tia 
Tap{•ra da mesma Província . 

• José Tho11,1az Nabuco de Araujo , do ~leu Conselho, 1\Ii
nistro e Secretario d' Estado dos Negocias ela Justi~·a, nssim 
o tenha entendido e faça e-:er.ntar. l'alncio do Rio de Ja
neiro em ,·inte e tres de .Janeiro de mil oitocentos eincocn
ta c cinw, trigesimo quarto da I nucpen,h•ncia e elo lmperio. 

Com a H11brica de Sua :\lagestade o Imperador. 

Jusé 1'/wtua:; Sabuw de Ara11jo, 



( 5i ) 

DECHETO N." 1.:->r, l -de 23 de Janeiro de 1855. 

Dá noea organisaçüo á Guarda 1\'acional dos itfunicipios 
das Villas de Catalüo , e Santa Cruz da 

Proeincia de Goyaz .. 

Attenrlendo á proposta do l'resi1lente da Província de 
Goyaz ; Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. • Fica creado nos l\lunicipios das Villas de Ca
talão, e Santa Cruz da Província de Goyaz , 1 Commando 
Superior de Guardas Nacionaes , o qual comprchendcrá no 
Município de Catalfio 1 Batalhuo de Infantaria de 6 Com
panhias, com a designaçiio de 12. • do serviço activo, e 
1 Secção de Companhia da reserva, com a designação de 
5. •, e no de Santa Cruz 1 Esquadrão de Cavallaria , com 
a designação de 2.•, 1 Batalhão de Infantaria de 8 Com
panhias, com a dcsignaçuo tle t:Lo do serviço activo, c 1 
Companhia avulsa da reserva, com a designação de 5.• 

Art. 2. o Os Corpos acima referidos te ruo as suas pa
radas nos lugares que lhes forem mnrcados pelo Presidente 
da Província, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do !\leu Conselho , Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
O tenho entendido e faça e\CCUtar. ra\aeio do Hio de Ja
neiro em vinte e tres de .Janeiro de mil oitocentos r-incoen
ta c cinco, trigcsimo quarto da Independencia c do I mperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestaclc o Imperador. 

José Thomaz JYabuco de Araujo. 

DECRETO N. o 1..J42 tle 23 de Janeiro de 18:55. 

Dú nova organisaçllo ao Conscrvatorio de Musica. 

Attendendo á conveniencia de dar-se maior desenvolvi
mento ao Conservatorio de Musica creado nesta Côrte pelo Decreto 
n.• 238 de 27 de Novembro de 1841, Hei por bem Alterar o 
plano annexo ao Decreto n." lt.96 de vinte c hum de Janeiro 
de 1847, c ordenar que d'ora em diante se observe o que com 
este baixa, assignado por Luiz Pedreira do Coutto l•'cnaz, do 
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Meu ConsPIIio, !\linislro t! Secn!lario d'Eslado dos 1'\egot'ios do 
lmperio, que assi111 o lenlla enlPndido e laça ex•·eular. l'alat'io 
do Rio de Janeiro em vinte e tn•s de Janeiro de mil oitocentos 
rincocnta e cinco, trigcsimo quarto da Jndcpemlencia e do 
Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcsladc o lnrperador. 

Lui:; Pedreira do Coutto Ferraz. 

Art. 1." O ConserYalorio conlinuar;í a a(hnillir gratuita
mente as pPssoas de li um e do outro SP\o, que s•· quiwn!m dedi
ear ao estudo da ~Iusiea. 

Art. 2." TPr<Í desdP j:í as SPguinks aulas: 
llc rudinu•ntos de "u,;ie:•, solli•jos, " IHlÇ'iiPs geraPs de 

l'anto para o SP\O masnrlino. 
Das nwsmas nrattTias para o sexo fi•minino. 
J)p l'anto para os alt1nrnos de li um t• do outro sno, sendo 

;rs rt'"P•'rli\ as aulas <'111 l!w·:rs diwrsas. 
J),. n·:.:ras d" :tt'flll!Jianllar, ,. dt! org"iio. 
)luas de instnllnenlos de sopro. 
JJuas de instnmwnto de l'orda. 
Art. 3." .\h\1ir destas aulas serão nc<Jdas a de composi<:ão 

e outras, SP.:.:undo fon·u1 pcrmitlimlo os recursos do Conservatorio, 
e exi~Jindo o.; progressos do t•nsino. 

Taes crPaçi'ies só terão lugar por Decreto, e solJre proposta 
do Dircctor oul'idos os Profhsores. 

Art. 4." Os Profcsson~s artuaes continuarão uo exercido 
das r•·spPeti\·as aplas em quanto ('011\it•r. 

Os das outras SPrão nomPados por Portaria do l\linislro 
e ~t·crd:rrio d'Eslado dos \e;.:-ol'ios do Inqlf'rio, solm! proposta 
do IJireetor. 

FPitas pon\m as noflu•at;üt•s dos Profi;ssorPs das <11llas creadas, 
!' das qu·~ st· cr•·an•JII , s•·riro pr01 idas por conrurso as (rue ya
gan~rn. 

As formalidades d••-;!Ps r·orH·ursos serão n•(!uladas nos Es-
tatutos de que trata o .\ri. t:). ·-

Art. il." Os 'f'llt'illlt'lltos dos Proft·,;sores serão marcados 
por Ht•crdo sohr,. proposta do llirerlor, t'lll allenr;ito ;i illl{IOI'
tancia das materias, ,. ao nurnr•ro tlc lit;i'ícs, que tiYerem de 
dar em cada mc·z. 

As gratifkac;õPs do Continuo, ou de qualqu<~r outro Em
prrgado que ll~.ia de cn•ar-s,. podn;io St'l' rk:;i;.:-nadas por Por-



ta ria, h uma YCZ que ncH!tU!Ila udlas cXC('tla a 300t,.000 por 
anuo. 

Art. 6." O patrimonio do Conscrvatorio consistirá : 
t.o Nas 22 Apolicrs qne j<i lJossuc da Divida Publica. 
2. 0 No produclo das Loterias concedidas pelo Decreto n. 0 

238 de 27 de 1\ovelllhro de 18ft1 , c que, salva a exccpção 
adiante declarada, continuarão a ser convertidas apenas cx
lrahidas em Apoliees da JJivida Publica Geracs ou Jlrovinciaes. 

3. o Nos donativos que lhe forem feitos, o que lambem de
verão ser convertidos em Fundos Publieos , salvo disposições em 
contrario dos Doadores. 

Art. 7. 0 Dus Loterias, a que se ref1~rc o Artigo antece
dente , o Govemo poderá excepluar até 3, cujo producto será 
applicado ás despezas indispensaveis á reorganisação do Conser
vatot'io, sua manutPnção c costeio nos quatro primeiros annos, 
contados desta data, c á eonstrucção de hum edificio, ou pelo 
menos de salas apFOpriadas ao ensino. 

Art. 8. o Findos os quatro annos do Artigo antecedente, 
o pagamento de todas as despczas do Estabelecimento será dedu
zido dos juros de suas Apolices, e de suas rendas especiaes. 

O saldo, que por vrntura se verificar, será convertido em 
Apolices, ou em letras de Estabelecinwntos, que oiTercção vanta
gem e scgmança. 

Art. 9. o O Conservntorio terá hum Director, hum Thcsou
reiro, e hum Secretario. Haven1 tambem hum Continuo que 
serrirá de Porteiro, nomeado pelo Director, com approvação 
do Ministro e Secretario d'Estado dos Nf'gocios do l1uperio. 

Art. 10. Ao Dircetor compete: 
1. o A fiscalisação das despczas. 
2. o Promover a extracção das Loterias. 
3.o Orçar com os Professores, reunidos em Junta, a receita 

e dcspcza do Couseryatorio parn o anuo seguinte, e submetter o 
orçamento até o dia 15 do rnez de Dczrmbro á approvação do 
Ministro e Secretario d'Estado dos 1\"egocios rlo Imperio, que 
poderú modifica-lo, como pareeer conveniente. 

4. o Organisar c enviar ao mesmo Ministro, dmante o mez 
de Janeiro de cada anno, o balanço da receita e dcspeza do 
anno anterior, acompanhado das respectivas eontus documenta
das. 

5. o Propor ao Governo as medidas ou providcnci as que forem 
neccssarias ao regular undamento e progresso da Instituição. 

6. o Tomar contas ao Thesourciro de tres em trcs mezes. 
7. 0 Presidir ás reuniões dos JlrofPssorcs, quando julgar con

veniente, convoca-los para ouvi-los sobre qualquer objecto con
cernente ao Consen·atorio. 

8." Inspeccionar o ensino de todas as aulas, c a maneira por 
que os Professores e Empregados desempenhão suas obrigações. 

9. o Assignar a folha dos vencimentos dos Profl:'ssnrrs. 

ZU!SSJJL 21 ::. !!122 !Si 3&1Miti&U .. ~ , . - . 



10. Expedir ns onlens de pag-amento c qu;wsquet' outras rP
lat.iva,; ao serviço dn Conscrvatorio, P assignar a l'orresponden
ria oflieial. 

Art. 11. Aos Professores reunidos em Junta compete: 
1." Fazer ao Governo as propostas de que trata o Art. 4.. ". 
2." Propor ao GovPI'IIO, d•~ cinco em cinco llntJOs, o no

me <In algum alumno, ou artista nacional f!U<' scl haja distin
guido por seu tal1•nto transeetul••nle, a lim de SI' r mandatlo ;Í 
Europa aperfeiçoar-se na :\lu~ka. 

3." Indicar, sem prrjuizo da disposi~·ão tio % 5." do Ai'tig-o 
antecrdcntc, as medidas qu11 julgarem conn•niPnl•"s ao melhora
mertlo do Consenatorio, ~~ timuular o Projedo d1l Estatutos, a 
que se refPre o Art. 15. 

Art. 12. Nos casos do§ 2." tio Artigo prceedente o proposto 
scra enviado fiara a Europa ü rusta do Consenalorio; se 1·ste tivPr 
meios para isso. 

Em caso contrario o l~onlrno antes dn expedir as ordons 
para a rcsprcliva viagem solieitaní do Poder LPgislati vo os fundos 
nccrssarios para a pensão que devá s.er marcada. 

Art. t3. .\o ThPsourPiro inr·urnlll' arn·earlar !orlo o rlinhl'íro 
pcrtrncPntt• ao Consrn·atorio. 

Tl'-)o sob sua guarda c respon~abilidadP. 
Paf!ar ils despezas I(Ut' forPrn ordenadas pelo Diredor. 
Trr;í a<;ssrnto nà Junta dos Pmfes,;orPs, sr~mprtl que for l!rtista. 
Art. H. O ~c•TI'Iario, ainda quanilo niio sr·ja Profrssor, 

assislir;í ;is Juntas dos Profl·sson•s c r·scTr·ret·;í as adas do q1w 
nl'llas se passar .. 

Far.í alem disto a rsrrip!uração c a correspnndf'l:ria do 
Conscnatorio. 

Art. fã. A Junta dos Profcssorrs oi·ganisar<Í. e snbmcttcr;Í ú 
appro\·ação do l;m·crno os Estatutos do Couservatorio, proyidnn
dando de harmonia rorn as disposiçiíes dos .\rtigos antercdt:ntl-s 
sobre tudo quanto ror c·oncernonte ao regimen, tlisl'iplina, c 
Pt'onomia das a irias, mcthodo do ensino. admbsiio dos alumnn:;, 
C\<11111'~, c premio destes: bem como ao procPssn dos concursos 
para o pm\·imento das aulas, c a maneira dn Sll rngnlarPm as 
condiçües " propostas para as Yiac::cns ;i Emopa dos alumnos on 
artistas drl quP trata o Arti:::o tl § 2. 0

, 

.\rt. tG. Ficào re\ogadas as clisposit;<í•~s em contrario. 

Lu i:; l'edrcira do Coutto Ferra::. 



COLLECÇÃO DAS LEIS DO DIPERJO DO BHASIL. 

18.1:>. 

JO.'JO 1H. PAI\TE 2. • SECÇ.:\0 9. • 

nECRETO N.o 1 .G~3- de 27 de Janeiro de 185fi. 

Crra lwma Companhia rle Aprendizes Mariuhriro.ç nn 
flrol'incia tla llahia. 

llei por hem, (lsando da aulorisaçilo dada no paragrapho 
~rgH11do do Artigo quarto cla Lei numero setecentos e cin
menta c lre~. de quinze de .IHlho cio anno proximo prcterito, 
Crear h uma Companhia de A prcndizcs Marinheiros na Prorincia 
da Bahia, conforme o Regulamento, que baixou eom o 
Decreto numero mil quinhentos e dczesete, de quatro do 
corrente mez, para outra igual Companhia na Pnwincia 
do PafiÍ. José 1\laria da Silra Paranhos, do ;\leu Comelho, 
l\linistro e Secretario d' Estado dos Negocios da ~farinha, o 
tenha assim entendido e faça executar. Palacio cio Hio de 
.Janeiro em Yinte sete de Janeiro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da fnclepcnclcncia e do Imperio. 

Com a Huhri!'a de Sua 'lagp;;f::-ult• o Imperador. 

• 
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COLLEq:A.O 1HS LEIS llü DIPEHIO llO BltASLL. 

rm10 18. P.U~TE :!.·' 

DECRETO N." 1.5"-'1-- de :H de Janeiro t!l' u.;;;,í. 

Auymenla os ordenados dos Promotores Puúlicos dos Co
marcas do Ouro Preto , e do Rio das ]fortes, JW Pro
rti1CI•1 de illi11as Grraes. 

Hei por bem Elevar á novecentos mil r~·i~ earlu hum 
tios ordenados dos Promotores Publico~ das Comarcas do 
Ouro Preto, c do Hio tias :)forte.; , na l'roYinciu de l\linas 
l;tT:ICS • 

• Jost; Thomaz :\'aiJIIcn de Aruujo, <lo IH<'Il Consdho, 
"iui<tro c Secretario tl'btarlo do~ :'\er;orio~ da .lu::di•:a, a~~ 
~im o tenha entendido e Lwa nccular. l'alatio do Rio tle 
.Luwiro 1'111 trinta f' hum de .lanl'iro dl' mil oiloe1~ntos 
dncoenla e cinro, trigc~imo quarto da lndepr'111kncia t• 

do Impcrio. 

Com a Huhrira 1\e S'til :llaf;eslatk o lmperatlor. 

Jo.~é Tlwma-:, .Nafmm de _f m11jo. 

DErllETO ~. 0 1.5~.í- tk :Jl dt~ .laneiro •~~' ts.-J.Í. 

Crea mais hum Esquadrilo de Cawllaria da Duanla Aa
cional nas Fregue:,ias dn Jlluribecn , Santo Amaro do Ja
boatão , c Süo Lourenço dn Jllalln , do Jiunic1jJio do Re
cife. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Prorincia de 
Pernambuco: Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. t.o Fica creado mais hum Esqua<lnío de Caval
hria da Guardil. !'{acionai nas Freguczins tlu ~luribee<r , 



( 60) 

Santo Amaro tlo Jabo;lliio, (' ~iio Lomc!l(:o da ~laUa , tlo 
Município do Hccire. 

Art. 2." O referido Esf}nadrão terà sua parada no 
lugar que lhe for marcado pelo !'residente da l'rovincia 
na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do l\Icu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça, as
sim o tenha entendido c fat;a executar. Pnlacio do Uio de 
.Janeiro em trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos 
eincoenta e einco , trigcsirno quarto da lndcpcndcncia c do 
!mperio. 

Com a llubrica de ~11a Magcstadc o Imperador. 

Jos,: Thomaz Nabvco de .A,rauJo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO mPEIUO DO BRASIL. 

1855. 

TO)IO 18. PARTE 2.a SECÇ.:\0 11.• - ... 
DECHETO N.•1.5'1G-de 3 de FeYeroiro tle 1855. 

F a:, extensivo aos processos j~tlgados em gráo de t·evisla 
nas Relações do Impcrio a disposição dos Arts. 20~. c 
seg«intes do Rt•gulamento n.o 399 de 21 de JJe::;embro 
de 18-H. 

Comindo que os processos julgados em gráo de revista 
nas Relações do Imperio, os quaes na fórma do Art. 17 
da Lei de 18 de Setembro de 1828 deYcm ser remettidos 
ex-officio aos Juizes recorridos, sejilo recebidos nos Correios 
~em pagamento adiantado dos porte~ , Hei por bem que 
para este fim se faça extensiYa aos referidos processos a 
tlisposiçilo dos Arts. 20 i c seguintes do Hegulamento n. o 

399 de 21 de Dezembro de 18-"4, relatha aos autos cri
mes em que suo parte~ a justiça ou réos notoriamente 
Jlobres. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz , do 1\leu Conselho, 
~Iinistro (; Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, o 
tenha a~sim entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em tres de FeYereiro de mil oitocentos cincoenta 
c cinco , trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua "agcstadc o Imperador. 

Lu i~ Pedreira do foutto Para;;. 





I t;;~ ; 

!t.' Em neuhum raso lHHlnú o conces~ionario r·1.igir tlr' 
rada cmbnrca\·ão, pelo nlugucr da cale a haler e concerto 
daquclla, maior preço do que o fixado em h uma tahella, que 
será organisada pelo Governo de accordo com o mf'smo con
cessionario, tendo-se em consideração para essa fixação o 
trabalho manual c o aluguer da cale a haler. 

5. • Os navios da Marinha Imperial terilo sempre prc
ferencia na cale a lwlrr, para os reparos de que carecerem, 
e se lhes fará hum nbatimento rir~ dez por cento em relar:ão 
ao preço que for estipulado para o~ naYins mercantes. 

6. • O Governo Imperial ~f~ reserva o !lircito de fazer 
comtruir no Porto da Capital da l'rorincia da Bahia huma 
ou mais rales a hnler, para uso privativo lla :\farinha Im
perial. 

Palacio !lo Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro de 
185:>.- b.liz Pedreira do Coutto Ferraz . 

...... ., .. , .... *·------------
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO DIPERlO DO BRASIL. 

1855. 

TO~IO 18. PARTE 2.' 

llECitETO N.• 1.5'~8- uc 7 de Fevereiro uc 1855. 

Crea hum Commamlo Superior tl~ Guardas lfacionaes na 
Comarca de Santos, Provincia de S. Paulo, desligando 
do Commando Superior da Comarca da Capital a for
ça qualificada nos Municípios de Santos, S. Vicente c lta
nhacm , da referida Província. 

Atlcntlcndo ;i 1'roposta do Prcsitlcnte ua Província tle 
S. Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. • Fica ereado nos .\Junicipios de Santos , S. Vi
cente, Itanhaem, Igunpe, c Cananéa , da Província de S. Pau
lo , hum Commanuo Superior de Guardas Nacionaes, o 
qual eomprehenderii nos Ires primeiros Munieipios hum Ba
talhão ue Infantaria tle G Companhias, com a designação 
uc 3. • do serviço activo, e h uma Secção uc Batalhão da 
reserva com a designação de primeiro ; em Iguapc huma 
Secção de Batalhão de Artilheria de 2 Companhias , com 
a designação de seguudo , hum Batalhão de Infantaria uc 
()Companhias com a dcsigna~~ão de trigesimo do serviço nctivo, 
c huma Companhia avulsa da reserva com a designação de 
vigcsima , c em Cananéa hnma Secção de Companhia de 
Artilhcria com dcsigna~ão de primeira , huma Secçfto de Bata
lhão de duas Companhias com designação uc 3. o do ser
viço aetivo, c h uma Seet;ão tle Companhia da reserva com 
a designação de nona. 

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

.José Thomaz Nahuco de Araujo, do !\leu Conselh..'J , 
1\Iinistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, ::~s
sim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de 
.Tanciro em sete de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e eit1co , trigesimo quarto da J ndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestnde o Imperador. 



( fl5 ) 

Dt:CHETO N.o 1.5l9- de 7 de F'~Vt~reiro de 1W)5. 

Dá nol'a organisaçiio á Guarda Nacional do lJiunv·cljJl·o 
de 1/arcl'l!o:; r la Prorú11:ia do Amazonas. 

A llell!lendo ú Proposta do Presidente tia Provincia do 
,\mazonas, Hei por h!.:m Jlecretar o seguinte: 

Art. I." Fica creatla uo :Hunicipio de Barcellos , da 
l'ro1 irwia do ,\nwzonas, lu una Seq·;io de Batalhão de Iu-
liwtaria de ~ Companhias do serrito activo , e huma Sec
~·no de Companhia de reserva. 

,\rt. :!.
0 

Os Corpos terno as suas paradas nos lugares 
'f'W ll11•s fim•m marcados pelo Presidente da Província , 
''" •·onf'ormidade du Lei . 

. Jo!',; Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho , 
'"iuislro c Secretari'J d'E-;tado dos Negocios da Justiça, as
sim o lcnlw ententlido c faça executar. l'illacio do Hio de 
.Janeiro em sete de fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
,. riwo. lrigP~irno fJll<lrto da lndcpent!"n· ia e do fmperio. 
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COLLECÇÃO TlAS LEIS DO lMPERIO DO BRASIL. 

TO~lO 18. PARTE 2.• SECÇAO 13. a 

DECltETO N.0 1.550 -- de JO de Fevereiro de 1855. 

Autorúa a i11corporação e approra os E.1tatutos da Com
prmhia de Seguros JJiarúimos - lndemnisadora-

da Cidade do llecif'e. 

Atlendcndo ao que l\Jc rcqnen\rão os Dircctores da 
Compunhia de Seguros l\Iaritimos que se pretende cstabele
rer na Cidade do Recife, sob a denominação de lndemni
sudora, e de conformidade com a Minha ImmerJiata Reso
lnç:iio de 9 de Dezembro ultimo, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocias do lmperio do Conselho ti' Estado, c~a
rado em Consulta de 23 de Nov1'mbro antecedente: Hei 
por bem Autorisnr a incorpora~'Jo da referida Companhia, 
e Approvar os rcferi<los Estalntos, qnc cem este bai~ão. 

Luiz l'edrcira do Coutlo Ft~rraz , do l\lcu Conselho , 
Ministro e Secretario d' Estrulo dos Negocias do lmpt·rio, 
nssi m o tenha cntcntlitlo c fat;a executar. Pnlaeio do Ui o de 
.fancíro em dez de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta e 
cinco, trigesímo qnarto da lndepewlent.:ia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iag('~ladc o Imperador. 

Luiz Pedreim do Coutto Ferraz. 

Eslatntos da Companhia de Segttros -lndemnisadora.-

Da Comprmhia. 

Art. f. o A Companhia dcnominn-~c Indemnisadora, e 
terá por emblema a vista da entrada do porto desta Ci
dade do Recife de Pernnmbuco, aonde he domieiliadv. 

-----~--- .... _.,, 

I 
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Art. i. o Seus rins ~.ío tomar sobre si riscos mariti
llltJS e de fogo, legalmente pennitlidos, mediaute hum premio coureuciouado. 

Art. 3." O Capital da Companhia he de ~00:000 ZTOOO, 
•li1ididos em an;ões de 1:000~000 cadn humn. 

Art 't. o A Companhia compõe-se dos proprielarios 
dPstas ac:çiH~s, pela mesma approrarlos 11a fúrmn do Art. 
l~ , e dar;í priuripio a sua . ..; operaçôes los-o qrw tenha llC

cíonista,; pela irnportaueia do capital, e f:m~m est1:s Esta
lutos npprorados pL'/o (;orel"llo 

Art. ;). • ,bsirn ljlre Pstircr efii•cl11ado o di'P"sto no 
Artigo pn•crdPrrte, se reali:;:tr;í lllrllr:r errtrada J•ara a eai\a 
da Comparrhia de 1 O "·" do~s nq·ões, cr:ja inrportarwia •·orrs
titrrir;í o furJilo cll"ectiro, e Jl!Tmauentl: da Companhia. 

Art. 6.
0 

o, n·udimeulos deste ful!dfl, qrw St•r;io appli-· 
ea i•)S a desconto de letras, ou de outros J•üpeis de ('reditn, 'e
gundo o Art. 3 i-, assim eomo 11s SIJhras dos di1 idendos 
annuaes, em c•Jufurrnidade do Art. i. o. fonnarno o fundo 
de r,•sena da CornpanlrL1, com o qrr;d , e l"llii.Íi!lll;lfnPntc 
rom os l!lf'ros IJ:11 ido.;. se "CI'OJTeriÍ , !IIJ c;l,o d1: du·ga-· 
rJm , aos rm·juizos ; e qua11do n;io , a fulla ~erá irnmediu
tarnente preenchida pelos accionistu,; , ern porporçiío de ~Uüs nrçiies. 

Art. 7.
0 

:\o firn de rilda anno s1: di1 idir;Í proporriurliJI
mcnlc pelos acciouistas os lucros li!JIIir!os dns Segtrr,,~; , 
IJUC llitO C\:rederem de 20 °/

0 
~Oh!'(: O CapiliiJ e/Ji~ctiro, 

por que ns sobras ter;io a npplicaçüo orde:;;llla lliJ Ar L nnteri11r. 

_\rt. 8.
0 

A Companhia dur.1rá 10 <Hlll••s, a cor:(;,r da 
appro,·aç;io do Goremo ; finrlo este prnz,l pod,•r;Í ~'er ;•ror,J
~ado, se a rriaiuria do~ aceionistas il'sirn o re,;oh ~~r, e n!
r·:lllçar rlrJ Gon~rno a uecessaria prorot!aç{ío: mas JJr•st1• l':'so 
IJl' li1 re <Í<Juelle IJIIP ullo se conformar dt• rdir:11·-st~ da Corn. jl<Hlhia ern tal or·,·;biJo. 

,\rt. !l." A Cnmpauhia ~cr;í de faeto dissohida, logo 
IJÜc lenha tido prPjtlizos qut> ab.'ionno o "l'lr frl!ldo dt· re
serra , e mais hurn ter~·o de SPrr capital; tanto rH·ste r:r~o 
rom,, uo .\rligo precedPnte, f1~'a su!Jentendida a rH.·re.-:::ar ia liquidaç;io. 

Art. 10.o A Compauhia ncio tnmar.í ri·;~·o maritiruo 
maior de G o/o dt• ~err capital em cada 11:11 it, de 1 da mer
ranle, 011 de f0 o;n sendo de guena ltJI a lilpOr; ii'SÍI11 

romo de incendío ~uperinr a 10 °/
0 

eu, cw.l,1 pH·tfi,_.; e n 
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r>omma total dos riscos nunca C\ccderá á importancia do fundo capital da Compan!Jia. 

Art. 11. o A CornpaniJia será representada por !111m a 
Dirccç[io composta de Ires aecionistas, 1Í quem senirá de 
proenração a Act;t de sua eleiçiio, sendo assignada pelos 
'1ccionislas presentes, e registrada no Tribunal do Comrnercio. 

Art. 12. o As dm idus que se suscitnrern nu Compa
nhia, tanto entre cl!a c accionislas, como rntrc ella P- ter
ceiros, não podendo ser coneluidas illiJigavcfrnenle, sê-lo
hüo poc oo·hHms nom"odos pelos P"'''" , .<egondo o l:odlon l~ommercial do Brasil. Esta condi~·cio será c1arada na Apolicc. 

Art. 13." A Companhia por!er;i rccehcr o png:Hnento 
dos prcmios dos seguros iÍ cima de 100.27000 ('m letrns a 
prazos razuaveis , sendo o scl!o deslas, c de outros quaes
qucr documentos da Companhia, pagos pelas partes com quem eou traetar. 

C.\l'IJTto 11. 

Dos Acàonista.5. 

Art. I fr .. o lle aceionista desta Companhia , flll<'m f(Jr 
lwhilitado para contraetar, goznr de credito puhlico, pos-
suir de cinco atr\ dez aq·<les someute, c f(Jf approvar/o 
pela Asscmbléa Geral da Companhia Jlor trcs pnrles de 
seus Membros no neto da iu~taflaçcio, e depois provisoria
mente pela Direeção, mediante hnma fiança a seu conten
to até a reuniiio da .\ssernl.Ma t:erul, que approrarú ou llã (). 

Art. 15_" O accionista tem direito a votar e ser vo
tado em todos os actos da Companhia, tendo hum roto por 
cinco aeções, eslaudo presente; e, em sua ausencia do 
termo desta Cidade, por proeurador. que sení aecionisla 
tamhem, c seu rcsponsarcl conliJrmc o Arl. 18. 

I 
I 
I 
f 
I Art. 16." O aecionista niío pôde despedir-se da Coni

pan/Jia , mas sim vender c transferir suas aq;iles , com tan
to ljllc o ccssiunario esteja nas circunstaneias do Art. 14, 
da mesma sorte approrado, e fome sobre si a respousa
bilidade c obrigações do cedente , por termo que amJJos as
signarJo com 11 Dirccçau em hum livro e~peeial. 

.\rf. 17. o Os aceionistas silo ohrig:tdos a recolher prom
ptamcnte iÍ caixa da Companhia I O "/, do valor de suas 
"'fÕes, logo que for ella approvada pelo Gonerno, sendo 

I 
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previnidos por :~viso publi<'o f'eito pela llirel'l,'iío: os rpw 
Ji<ío realizarem esta entrat/a senio excluídos. /Ja nwsma 
,.;orte dcvenio entrar com as •1uotas que IIJe forern pedidas 
pela Dircq·iio, para cumprimento do disposto 110 fim do 
Art. G. •, sob pena, quandu o n;io fizerem , de serem 
C\cluidos immediatamcr•te da Companhia, pcnlt~rrdo a he
neficiu da mesma as entrarias qur! houverem f(~ito, c os 
interes~es que lhes pos>iio pertencer, ficando ninda respon
savcis pelos prejuízos que se dr·rem em ri.·wos tomados at1\ ao dia de sua cxclusiio. 

Art. J S. • O aecionista 'I"'~ se iiiiSI'nlar, 011 rnorar li'1ra 
do termo desta Cidade , por nwis de Ires l'llt'zrs , nomeará 
hum procurador aqui n•si,lenre, iÍ ~>alisfill,'ilo da Hin'c.('i1o, 
o •pral será igualnw11te fiador e ~>ujf!ito para com a Com-
pnnhia a todas as ohrigaçi!es c encargos in!rcrr~11tes ao ac-cit•nista. 

Art. 19.• As aqücs dos accionislas COillJJrelrcndidas nos sel{uintes ca~os: 
.\lortc natural 011 ci\il. 
Fallcnria dPdar;11la ou lliio. 

:Falta de cumprinwrrto do qrw lhe irnpi;e C'sh•s Estatutos; 
ou outros motiros 'I'W llll'l"l'f.";lo ~lia elirniu:,~·;fo da Courpa
uhia crn .\''~'lllhlt"•a Cera I com a 1 tJiar;io da IIJaioria ""lodos os accionista~. 

SpriJo vcnrlirlas em IPilcio publico pela llin•crcío. depois 
de deduzidas as dcspez:rs , c ti,·arno dt•po!<itadas na caixa 
da Compauhia, para garantia dos risf'os pendentes alr a 
data da transferencia ; mas logo 'l"~' ~''''~s cessem se Pnlre
gará o litprido productn a •rr•cm de rlireito perlcwer. fi
cando o an:ionista originario <'liminado da Cornparrhia. 

,\rt. 20.•. O acf"ionisla nclo /11~ u•,polls;JI d por q11antia 
maior do que aquPila '1'11' n•pn'sl'llla o lllllllero dt• Slla.' 
acçües, mas he reSJIUUSêlrel até ao complt•rn,.flto dellas. 

Art. :!I. • Todo o aerionisla poder;í C\amirwr os livros 
da Companhia , na presença dos Ilircrt,ncs, •rrre ll1e dar;1o o~. esclarecimentos pedidos. 

C I I' !TI Lo !fi. 

Da Dirl't'('iio. 

Art. 22." ,\ <:en·•wia da Cornpa11hia 1,~ nen·ida por 
huma Dircq·<io mmposlil de Ires íllTÍ•IIli,lit.', tleit11.' I.'JI'l '"únformitlade do Ar l. '10. 
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Art. 23. o O inlpedimenlo dos Di redores serJ supprido 
pelos seus Supplenlf~s , eleilos segundo o mesmo A rligo. 

Art. 2'1-. • Os lJireclores niío poderão dispôr de suas 
acç·ões em qnant<~ c;,;livercm na admínistmção <la Compunhia. 

Art. 25.• ,\ Direeçfío eom1wl<~ executar c fazer exe· 
eutar estes Estatutos, dirigir e zelar os interesses da Com-· 
panhia, fazendo as despezas precisas , c firmar os tlocu
mcnlos dclla, usando da formula- Pela Companhia Indem
nisarlora- antes de seus nomes iudiúduaes : c~lcs docu
mentos para serem válidos deverão ;.;er assignados pela maio
ria da Direccfío. 

Art. 26:0 A llirecçfío organi,;mí as coudiçõcs com que 
se hão de elfcctuar os St~gurus tanto marítimos como de 
fogo, e as submctter;í á approva~·Ho da Asscmbll~a Geral 
da Companhia. 

Art. 27. 0 Os llircctores, por ~na assignatnra, são respon
savcis pelos abu~os que eommcltt~rcm na üerencia tla Companhia. 

Art. 28." A Direcçflo podt•r;Í nomear agentes nos dill'c
rentes porto:; para onde ~<~ dirigirem , ou furem parar ob
jcctos segurados; enriando -lhes proeura(.·õcs rom inslruc{,'iíes 
e ordens, qnc julgar a bem tios interesses da Companhia. 

Art 2D. 0 A Direct;iío estipnlaní os prcmios pelos riscos 
que tomar, attcndendo its re,pecliras instrncçôes: mas se 
for marítimo attcn<lerú ainda , ao tempo em que se vai 
fazer a viagem, o pnrlo do destino , estado do nario , ca
pacidade do Commandantc, c mais circnnstancias; fica en
tcn<lido que a Dirc\~Çüo pútle rcr11,ar tomar qua!qncr risco, 
quando a'sim entender que <lere pratil'ar. 

Art. 30.° Fica a llin•ct:fio aulorisada ú pagar as perdas 
que se rcalisarcm de objcctos segnro~, jnlgaudo que os se
gurados tem direito ;Í indemnisr~~iio, nssim como no enso 
contrario a recusar o pagamento, snhmdlcn<lo a reclamação 
á decisão, ou .ínlgaml~nto de arbi!rns como 110 Art. 12. 

Art. 31. o A Dirc<~<:;ío proc<~·lcní no tim de cada anno 
H hum balanço gernl do estado tla Companhia , o qual de
pois de ter sírio snhmcHido ;Í yprifinrão \la Commissfío dé 
e-;amc, serJ eom o parecer dl'~ta ap,rescnlado <~m rcuniiío 
nr\linaria da Assemhlt':a Gt·ral dns al'l'Íonisli\~ no \lia ~5 <le 
.Janeiro 1!1~ eada atl!lO, acompalll:<ulo de hum rl'lntorio cir
ntnslanciadü fr•ilo pela me~uw llir:·c.ção ; llant!o cnnla de 
~na gerencia e operações da Comp;tnhia J!•l nono decorrido. 
Este rclatorio serú impre,:;n r<>m as cont:"' e o pare<~cr da 
Cnmmissúo, para ltulo :;er di~trihuido pelos accionista,. . 

......... --~,·~--
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Art. ~~~.o A lJin~cr;ío co11rocar.í por ,\risos pul,Jiros, 
e nwi~ limnalidndes dos Arl~. 37 n :l8, as A,;sembléas 
t;er;te.' dos <~crionislas, litnln ordinarias eonw C\lraordina
rias, em COill(muidade dos ,\rfs. !,() c ·'Í I. 

c\rt. :!;J. o C.t~la llirl'clor renccr;Í l11una comrnissiio de 
2 o>o, deduzidos do importe dos prt'rnios dos seguros que 
se realisarern, em quanto servir, a qual conuniss<lo será 
do Supplenle quando suhsliluir o Din~!'tor. 

Jrt. :1 i." lla nwsma sorte pcrcehcr;io os Dirf'c[orcs ou 
Suppll'ntes, como !'ommi~s<1o c gar;tJJti;i , a oitava parte 
dos juros das Letras que dt~scontan~m, pela importaneia das 
quaes s1mio respon~aveis. IJuando porêm algum IJirector ou 
Snppleute sr~ niio !'on(i,nnar CO!ll o dl'.'Conto de alguma Le
tra, assim o litr;Í dedarar em ltnm líno pnra j,so desti
nado, a fim de linar-se ria r!'~ponsahilidadc; niio lendo 
neste raso parte na comrniss;io c garantia respectivas, que 
ticariio pertencendo aos garanti dores. 

Da Commissr/o r!l' r.nnnr. 

Art. 33. o Compel-e ;Í Commissilo de exame verificar o 
halan{·o apresentado pela Direrçiio, com a cscripturaçilo da 
Companhia, e examinar o estado de srws operações, o 
nmtprirncnlo destes btalulos e dcri~ücs da Asscmhléa Ge
ral , para o que a mesma IJirecçilo lhe franqueará todo o 
.Estabelecimcnlo, c lhe rlar<Í os esclarecimentos que forem e.tigido>. 

Art. 3G. o f:Stcs trabalhos , que derem firHlnr lrr~s dias 
antes da reuniiio ordinaria da As~ernblt:a t;eral , a Com
rni•'<1o de exame os lerarú ao conhecimcrJto della por meio 
de hum relatorio, findando corn a ~ua opiniilo iÍCerca dos mesmos trabalhos. 

r:.\PiTrr.o L 

Art. :!7.° Con~fitue Asscmldt''a G••ral da Companhia a 
reunião de hum lllllltcro de accioni~lits, 110 e~rriplorio da 
Companhia, qne represente maior parte d0 cnpit;d da mrs
ma, sendo prcviarnpnfe conrocado pf'la llircc•;ilo ou pelo 
Presidente da lllPsma Assentbl,:a f;ernl. ellt conformidade 
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tlestes Estatutos, por meio tle Ires annnneios em dias tlille-· 
rentes na folha mais publica dt•sla Cidade. 

Art. 38." N;lo se reunindo nuntero exigitlo no Artigo nn
tecetlenle no dia c hora tle~ignado, litr-sr~-ha segunda eon
Yucar:fw para hum dia vroximo t'Oill a mesma filnnalidatle, 
e então se julgará constiluida a Asst~mhlt;a Geral com os Ae
donislas qne se achan~m pn•senles , huma hora depois tia 
t!Psignada nos respectivos <HIIIllliCios. 

Arl. 39." A Mesa tia Assemblt'•a Cera! sniÍ eomposli1 
t!e hum Pn~sit!entê c tlous ~;t•torelarios. 

Art. 1&0. 0 No tlia 2;) de .Janeiro ele cacla armo rennir
st~-ha a Assemblt\a ~~era! em scssfw onlinaria, lembrada pela 
Direc.ç:ito em annnncios publit·os, para o 11m de tomar coH
Ius a esta, approval-as ou nflo , e deger por escrutínio 
secreto, á pluralidade tk \'olos, a 1\lt~~:a tia Asselllblt\a Ge
ral , c a Direcçflo , devendo ser rcckilos ao menos hum dos 
Di redores, dous Supplentes, c os trcs l\lembros da Com
missflo de Exame , a lim de funcdonarcm uo anuo seguinte. 

1\rt. 41. 0 Hcunír-se-ha a Assemhléa Geral cxtraonlina
riamente , quando a Direcção a I'Oil\'ocar , ou o Presidente 
da me~ma As~emLléa Geral , qne a i~to he obrigado a reque
rimento de hum numero de ncrionislas que represente lw
ma quarta parte do capital da Con1panhia. 

Art. 42. • A Assembléa Geral na sua primeira reunião 
extraonlinaria procederá ú npprontção ou rejeiç:iío , por es
cTutinío secreto, dos assignatarios de acçõcs que tem de fi
car aeeinnistas da Companhia , conforme o Art. 14. Nos 
aunos suhscqw~ntes , quando se fizer de mister approvar as 
transrercncias das acÇ(les, a Direeção conrocará convenien
temente a Assembléa (.;eral para esse 11m. 

Art. 43. o A Assem!Jiéa Geral , depois de confirmada a 
Companhia , se reunirá ainda para discutir c approvar as 
condições, que , para regular os seguros da Companhia , 
lhe serão apresentados pela primeira Dirccção, assim como 
as propostas para as d.e:-pezas ordinarias da Companhia. 

CAI'IT\'LO Yl, 

Disposições Geraes. 

Art. ,..fa.. o A Oirerçfío sú lomaní riscos de fogo quawlo 
o numero dos pretendentes for tal , qne convenha ú Com
panhia tomar esses srgnros. 

- '~ ! 
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Art. .'c5. 0 A alteração ou reforma destes Estatutos ~(J 
poderiÍ ser deliberada em Assem!Ma Geral , a requerimento 
ou votação de hum numero de acdonistas, que represente 
dous terços do capital da Companhia. 

Art. 't6. 0 Ao inteiro c fiel cumprimento das disposi
ções destes Estatutos se obrigão os accionistns por si e seus 
herdeiros, ou successores; renunciando quae:'HJner direitos 
que tcnhão ou possão vir a ter, para impedir sua obscr
,·anda, o que fazem vúlido eom us suas proprias assigna
turas. 

Itecife de Pernambuco 9 de Janeiro de 1855. - T. de 
Aquino Fonseca Junior. - Albcrt Forct Damon. -- .T. J. 
Tasso Junior. 

·--~-

DECRETO N.o 1.351- de 10 de Fncreiro de 183.J . 

.llawla nf1srrrar uas Prorinrio.~ o Tlt'.']lllrnl!mlo, l}ltc bai
~.n•lf ('()/11 o Decreto n.• 1.3:H de :J dt• Ft-raciro du mwo 
llfts.~at/o, ulatiro rws Jlachínislas e 1Ís Barcas rle l'apor 
.Yr!c Ít>lllli'S. 

Hei por hem Oralenar que nas Prm incias se observe o 
llcgulamcuto, IJUC baixou com o })(~(Teto HUIIH~ro mil tre
zentos vinte e (1uatro de l.'inco de Fcrcrciro do anuo pas
sado, na parte rclath"a á habili!açno dos I\Jachini~las, c ás 
vcstorias das Barcas de Yapor Nacionacs, com as Jnstrucr,õcs 
que a e~tc acompanhJo, assignndas por .Ju~•' ~[aria da Silva 
l'aranhos, do ~leu Conselho, Ministro c Senda rio d'Estado 
dos ~e3ocios da 'Iarinha, que assim o tenha entendido, c 
tiu;a e~ecutar. Palacio do Hio do Jaucíro em 1lcz de Fc
lereiro de mil oitocentos cincocnta c cinco, trigesimo quur~ 
to da lndt>pcn•lcncia c do lmpcrio. 

Cnm a Itu!Jrica tlc Sua ~f:t gc,;!a<l<~ o Imperador. 
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lnstrucçôcs, a que se r<·fác o lJI'crclo dcslrt dota, c sc
gwulo as quacs dc!'C sf'r ohscrrrulo nos Provincias o 
Bc!JUl<UJWHlo concernente rís /Jarras tlc Vapor Nacio
nacs, que navcg<lo dentro on {i)ra dv Jlurto do nio 
de Janeiro. 

Art. 1." Todas as Barcas de Yapor ~adonacs que na
YegarPm no interior 1las l'rovincia~, entre o~ ~eus portos, 
on entre e:;tes e os <1<~ outra, dcver;ío ter a sen brmlo hum 
l\laehinisla approvrulo pda fj'mna determinada no Tilnlo 1." 
do Hcgulamcnlo n." 1.:1~1, de riuro de F1~verciro de 1 ~Gl. 

Os l'rcsitlcntcs das Provindas, on1intlo os Inspectorcs 
dos Arsenaes, e na l"nlla destes, aos Capilfies dos Portos, 
marean1o hum prazo razonl'el df~ntro do qnal devcrfio os Ma
chinistns flas Barcas empregada~ em a uavega<,'ão interior 
apresentar os seus títulos de approvaçfío, se ai::da os não 
tiverem. 

Art. 2." As llarcas re•lorhdas peln Commissilo rcsped iva 
dos Arsenaes, ou outras Esta~·ões tia )larinha, como adian
te se declara, não ~erJo snjeila~ a novo C\anw em outro 
qualquer porto, excep!uado o da Córte, salvo o caso de 
grave accídente occorrido durante a Yiagcm, ou de denuncia, 
segundo a qual o estado do casco, JJHlchiua ou cahleirus 
torne de imminente perigo a sahida da Barca. 

Ne~te ultimo ea~o scrú feita a vcstoria e.x:-of!icio , c , 
sendo verificado qne a Barca carece de reparos, o In~pector 
do Arsenal, o Capitão do Porto, ou a Autoridade a quem 
compelir, na falta daqnelles, dad parte ao Presidente da 
Provinda, que providenciariÍ em conformidade llo sobredito 
ltcgnlamento. 

Art. 3." A Commís~fío de exame on vestoría scd com
posta, nos portos omle ha Arf'enal, llo Ajudante do Ins
pcctor encarregado das obras tio mar, de hum Engenheiro 
de maehinas de vu por que esteja ao serviço do Estndo, ~ 
na sua falta, do de qualqlll'l" cslabelcdmento on fabrica par
ticulnr, nomeado para esse fim pelo l'residcnlo da Provinda 
sobre proposta do Inspcclor do Arsenal, c do Coustructor, 
on do Mestre que snas \'ezcs fizer. 

Art. !c-.• Nas Provindas on portos onde não ha Arse
nal, mas somente Cnpilania, será a Commissiin composta 
do Capitfío fio Porto , ou sen Delegado, como l'resiJenle, 
de hum Engenheiro l\Iachinbla, c na flllta desl<~ de hum 

j 
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~lestre caldeireiro de ferro, on feiTeiro, snn1lo n nomca~·;jo 
do scgnndo perito feila pelo l'residenle da l'roviuria sobre 
proposta do CnpiWo do Porto. 

Nns l'rovinci.ns 011 portos onde ntío ha nem Arscnnl nem 
Capilanin, sen·irá C()IIIO Presidente da Commissiio o Ollil'ial 
da Arma1la qne estiver empregado em serviç·o especial da 
Prorincia , ou o Commandantc de Navio de Gur~rra que nclla 
SI~ arhar e~! acionado, e na litlt.a destes, algnrn Ollkial de 
Engenheiros do Exereito, ou nlgurn Capitiio de Navio mer
cnnle que tenha a necessaria aplid;io, no1ueado pelo l're
,idenle da Província. 

Art. 5.• O Utririal qnc prc,idir iÍ Commis,;;io exami
nadora, se esta niio lirer hum Engl'nheiro ,\lacliiuisla, t'\a
nrinar;Í niio siÍ o estado do Nario, como tamhem a machina 
e caldeiras, SPfiÍlldo-llw de auxiliar o Jleslrc caldeireiro ou 
ferrt•iro. 

Art. G." Nos I ngarcs onde se der a necessidade de 
tacs \Csloria~, e urw for possin~l formar a Commiss;io 
c•Jm•l acima se prc<rn·re, o Pr~~~idPr-11! da l'rorincia prover;\ 
'\ c~sa falta, corno julgar mai~ ar·pri;Jd•J, cin~indo-s<' <JIIalllo 
'l'j:l pq.;,jll'l iÍS Jli'I'SI'IIII'~ ln,lrtli'~·I·II'S. 

:\rt. 7." Os cmolrrmenlos, rp1e os inlercssatlos<lcvcrão 
pag-ar pd:~s reslorins que se fizerem nrn str:ls Barcas, são os 
mesmos rpre se achão marr;11los 110 l:<•gtllarnenlo de 5 de 
Fcrndro d'~ 1S.)L 

Art. S." 1\s alfrilllliri)es, '~"'~ o I'Í(ado Hr~g1llamcnto 
d:í ao lr>"IH!clor 1h .\rsenal de Marinh:J da C<!rlc, compc
tir;io a q11em suas rews liwr nas Prorincias, c <~111 confor
miJa,k dn~ Arligns anleced<•nles. 

Art. !1." .ls Cl'lliJ,·•rs dos (,•nnns de rPsfnri:t, onde 
u:i•l h'Hllt'r SI'CI'P(Ill ÍO, SL'I':IO pa.ssa•Jis jll'ilh O:Jit:iat~-.; !JIW 

pn•.;idirem ;Ís Commiss,·H'S n•<pt~dir;J.;, ~~·m qtt<! p(lr i.;s•l 
accumulem os emohtlllt~lllo.; dus do tiS ''~n i1;os. 

l'aJa,·io ll•l Hi•J de J;Jfl•'ÍI'II 1'111 li) d1• l"·•rnciro dt! lR.i:"í. 
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DECRETO N. o 1. 532. - ti e 10 de Fevereiro uc 1855. 

Estabelece huma Capitania do Porto na Cidade dtt 
l'anwhiba da Prorincia do Piauby. 

Hei por bem , na conl'ormidade do Decreto numero 
trezentos cincoenta c oito , d1~ quatorze de Agosto de mil 
oíto~.:entos quarenta c CÍII('O, Estnlwlccer huma Cnpitania do 
Porto na Cidade tla Parn:1l1iha da l'rovincia do l'íauhJ. 
José i\laria da Silva Parnn!\o·~, do l\Icu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha , o tenha 
assim entendido c fm:a executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dez de Fevereiro 1le mil oitocentos cincoenta c cinco, 
trigessimo quarto da Indepcndencía c do Imperio. 

Com a Rnbrica 1lc Sna :\Iag:~slaile o Imperador. 

J,,sl: Jl a rio da Si h-a l'aranlws. 

Estabelece as gratifir:açiJes dos Prnfessores do Conscn·atorio 
de 1llusica. 

Hei por bem que para a execução do Artigo G." do 
Decreto ~." 1.512 de 2:3 de Jnnciro proximo findo, que 
dco nova organisaçúo ao Conscrvntorio de l\Iusicn, se.ião re
gulados os vencimentos dos Professores do mesmo Conser
vatorio pela seguinte maneira. 

Art. 1. o Os Professores que , segundo os Estatutos 
do Conserva to rio de 1\lnsica ou J nstrucções do Governo , ti
verem de dar tres lições por semana vencerão a gratificação_ 
de setecentos c vinte mil réis por anuo. 

Art. 2. o Os que , segundo os mesmos Estatutos ou Ins
trucçõcs , forem obrigados somente a duas lições por se
mana perceberão a quantia de quatrocentos e oitenta mil 
réis por anno, tambem a titulo de gratificação. 

Art. 3.° Fieão revogadas as disposições em contrario. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do l\teu Conselho , 

Mini~lro c Secretario d'Estado dos Negorios do Imprrio. 
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nssim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
rlc Janeiro em dez de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sna l\lagcsta!le o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

l 
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COLLECÇ10 DAS LElS DO I.\IPEIUO DO BRASlL. 

1855. 

TO~IO 18. PAI\ TE 2. • SECÇ10 14. a 

DECRETO N." 1.53í- <le 1 i de Fevereiro de 1855. 

Dá nova organisaçiio á Guardrt Nacional dos Jlfunicipios 
de Franca , 1/atatar~.ç , e Casa Branca , 

da Prori11cia de Siio Prwlo. 

Altcndcndo lt Proposta <lo Presi(lente <la Provi ncia de 
S;ío Paulo; Hei por bem llecrr~tar o sPguinle. 

Art. 1.• Fica ercado nos i\Junidpios da Franca, Ba
talaes, e Casa Branca , da l'rorincia de Siio Paulo, hum 
Commando Superior da Guarda Nacional , o qual compre
hemlerú no Mnnicipio de Franca hum Esquadrão de Caval
laria com a designaçiio (lc 8.", lwm Batalhão de Infan
taria de seis Companhias , com a designação de 3l. • do 
seniço activo, e hum a Sec(:ão de Batalhão da reserva de 
duas Companhias , com a designação de 12. •, no de Ba
tatacs hnm Batalhão de Infantaria de quatro Companhias, 
com a designaçiio de 3~.· do seni<:o activo, huma Com
panhia, e huma Seq·ão de Companhia da reserva, tendo 
esta a designaçiio de J O. • c aquella de 21. • , c no de 
Casa Branca hum EsqwHlrão de Cnnlllaria, com a designação 
de 9.•, hum BntallHío de Infanf.nri::~ do seis Companhins, com a 
designaç.fio de 3:3. o do serviço aetivo, c hum a Secção rlc Batalhão 
da reserva de duns Companhias, com a designação de 13.•. 

Art. 2." Os Corpos terfio as suns pararias nos lugares 
que lhes forem mnrca1los pelo Presidente da Província , na 
conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco d!~ A ranjo, rio 'len Conselho , 
1\Iinislro e Secretario d' Estado dos N·~gol'ios da .I ustiçn, .as
sim o tenha cnlen(lido c faça C\(~tutar. l'illacio do Hio de 
.Janeiro em quatorze de Fmereiro d•~ mil oitocentos eineocnla 
e cinco, Lrigcsimo tpwrlo du ludc•pcllllcncia e do lmpcrio. 
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COLLECÇ10 DAS LEIS DO IMP.ElUO DO llHASIL. 

1855. 

TIHIO 18. PAitTE 2.a SECÇÃO 15. a 

DECHETO N. 0 1.555- de 17 Jc Fevereiro de 1855. 

Abrindo ao Jllinúterio da Fa::;cwla hum credito supplcmcn
lar de G9.500-i!'OOO para as despezas da Casa 

da .i.llocda 110 c.rerdcio d1! 1K>'~ -1 H35. 

N;io sendo su!lieicnlc a quantia de 57 .000,1)000, que 
a Lei 11." 7 t 9 t.le 28 t.lc Setembro de 185!3 consignou pa
ra a de~peza da Casa t.la Moeda no exercido corrente de 
18;)!~ - 185;) ; Hei por bem , tendo ouvido o Conselho de 
)linistros, autori,ar o l\linistro c Secretario d'Estado dos Nc
gocios da Fazenda , a d<~spender mais no mesmo exercício 
a~. qu<.llllia de G9.50o.-:-·ooo; devendo este credito supplc
mcntar ser levado em tempo competente ao coahecimento 
da As,embléa Geral Legislativa. 

O -'larquez de Paráná, Conselheiro d'Estado, Scnndor 
do Imperitl, Presidente do Conselho de :\linistros, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda, c Pre
sidente do Trilmnal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro em 
dezesete de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da lrulependenda e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua )lagestade o I mperarlor. 

Marque::; de Paraná. 
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DECHETO 1"1." L'i3G- de 17 de Fevereiro de 1855. 

Approw o Regulamento do Coflcgio de Pedro Segundo. 

Conformando-'\Je com o que propoz o f:ons~!:l~io·o d'Estado, 
Inspector (;r~ral da lnstrueç.ão Primaria e Sreu.oJuna do :\Innieipio 
da Crn·te: HPi por hmn .\pprovar, r~ l\Iando que se observe, 
para nx1~euç;io do Art. 7H do HPg-ulamPnto annexo ao Decreto N.n 
t.3:lL\ de 17 de Fevereiro de 1H:i4, o H1•gulumento do Collegio de 
Pedro Segundo, que com P'ilc baixa, ass<gnado por Luiz Pedreira 
do Coutto Ferraz, tio :\leu Conselho, :\Iinis!ro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do Imperio, que ussim o tenha rnlciHlido 
e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezesete de 
Fevereiro de mil oitocentos e eincoenta c cinco, trigesirno 
quarto da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Lui:; Pedreira do Coutto Ferra:::. 

Degulaaneuto t•a••a o lmttet•inl Collegio de 
Peda•o Segundo. 

TITULO I. 

Plano dos Eotudos. 

C.\PITULO UNICO. 

Art. 1. o Os r·studos que fórrnão o curso de ensino do Collc
gio de Pedro 2. 0

, dividem-se em estudos de t.• c de 2.• 
classe. 

§ 1. o Os da 1. • classe são: 
Gramrnatica nacional ; 
Lutim, comprehendcndo grammatica, versão para a lingua 

nacional de trechos de autores designados pelo Conselho Director, 
construc~·ão de períodos curtos , c thcmas ; 

Franccz; 
Inglcz; 
Explicação desenvolvida dos Evangelhos, e noções de moral; 
Arilhmctica , e Algcbra uté equações do 2.o gráo, Geo-

metria e Trigonometria rcclilinca; 
Geographia e historia moderna; 
Corographia e historia do Brasil ; 
Sciencias naturacs, nos trnnos do ,\rt. 7!J do Derreto dt> 17 

de FPn'rPiro de 185'~; 
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Hescnlto e tnusira ; 
Dan•:a c rxt~rcirios g)ttllt<Jslicos. 

~ 2." Os da 2." classe s:to: 
Alta lalinidade c versão para o latim dP ln•r,hos dos classicos 

portug11ezes; 
f;n*o; 
Allt~llliiO; 
f;eographia -e llisturia antiga; 
(;pogrophia e Hisloria da idark llll'tlia: 
Philosophia racional n llloral : 
Bhrtorira t'. Poctica ; 
ltali<llw. 
Art. 2." Os estudos da l.' cLts,;r li'l!'lnito hulll curso especial 

di' idido t·m quatro annos . 
. \o estudante apprO\ado nas Jnalerias destf~ curso, dar-sr-lia 

lill!ll titulo, segundo o moriPIO n." 1. 
Para o titulo de Hachard 1'111 letras, lu~ nrc1·s:;:n io o eurso 

•·m:tpldo tlr t·~tudot de 1 :' P de 2:' rlnssr•, dhidido !'111 7 
antws (.\r!. 80 !lo Deerdo rl1~ 17 tk Fe\ncim ele 18Li'•)· 

.\r! :~." O estudo rlc dP-;e:d;o, llllhil":t, donsa, e o de 
llalia!lo, 11iío süo t~S:il'tt•·i:ws ;•ara s•· nhl•·:· rpt;tlrpiC'r dos !itulos 
do .\rtigo anll'ct•dt•nk (riLttl-• .\r:i.:D 1:" lkndn). 

"\ ,\ri. 'L" As ll~<tlt•rias do l'nsino st·riio dislriltuidas J•Pins 
tlill't">os <lllllilS do Collt•:,:io, dt• modo ~t'!.!ilitil•·: 

lSITlHJ;; ll \ 1.' I' L \c.;.· 

1. · ru: 111. 

L•·ilm.J c n•t·ita~·itO dt• porltJ:.:Ut'! 
ExPrcirios orllwgt·apltiros; 
firnmmatica nat'Íonal 
A rithnll'tir·a: 
firammaiica ·lalitl;-t: 
l"raut·t·z, romprdt.'lldt•tttl" ·:itotl•k,ll;t·tilt· kiltil.:. !.:l'<illilli:t

lic:t. ,. \•·r~:!o fadl. 

2." (1//110. 

Latim. H•r..;ão Lll'il ~~ 1'1111:-lrutT: .. , tk pPri.:llo~ curtos, rotn 
o fim ''~IH't.:ial de applicar t• n·nmlar :l:i l'l'gra:i ;~ralltll!alic:H•s; 

Frilllt"t'Z: \"PI":i~o, !llt•nt;ts, ., con\PI'sa; 
In;rlt·z, IPitur.t, :,.:r.ttltlllalit·il, \t·rsito l'ilcil: 
Cnnlittuar;;in d•· <trilltllli'IÍI';t t· ai;.:cbra <tit'· t':j:t::~•'il's do 2." 

~rií.-l ; 
.: . . . ~f." Lulrira-Zr:olo:.:i:1 t• B·tl<ttiÍra: 
.~l'll"ltrlilS ll:tlll! :i'"S I') , . 1 . (l] .' (_=·· ,,:H~t'Jra-. 1\"ll';l 
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3." ltt/110. 

Latim: versão gradualmente mais dillkil, exercidos granmrn-
ticaes, e the111as; 

lnglez: Ycrsão mais dlfliril, c tl!enws; 
Franccz: aperfeiçoamento do estudo da língua ; 
Geometria; 

. . f 1." Cadeira - Mi nerulogia e Geologia ; 
ScJCnews naluraes. ( 2 . a Cadeira __ Cllimka ; 
Exrlicação dos lermos lPrhnicos Iwcessari(l,; para o e:;tudo 

dn gcographia; 
Geographia c hisloria moderna. 

!, .. " (//1110. 

Latim ; wrsão e theuws; 
I ng-lcz: aperfeiçoamento no estuuu da língua, e eom <·rsa; 
Trigonumdria rectili ll<'a ; 

( 1." Ciitldra -l:epelit;ão de :\lineralogia 
e GeoloO'ia · Seiencias •wturaes " ' 

. · j2. a Cadeira- Hepet.içi!o de Pllysica c 
\ Chimica; 

Continuação da geograpllia c da historia moderna; 
Corographia brasileira c hisloria nacional. 

ESTL"DOS DA 2." CL',SSE. 

5." amw. 

LaliHJ: ;crsão para a língua n<Jcional de classicos mais 
dJ!Iiceis, c tliemas; 

All<:rn;l'l: h:iLura, gTarwJ!;:lir<t, V<'rsão facil ; 
(;re[ro: leitura, gra:nn!tltic:!, yers;-tu fnciJ; 
Jlhilosnphia raciona! I) nwral ; 
GeDgTDl!l!ia c his!nria antiga; 

G. 0 flJlllO. 

Latim , continuação das lllatcrias do Hnno anLerior; 
JlJJilosophia; systemas <·omparad,·s; 
Allemão: versão nwis llitlici!, llwmas facds: 
l~n·go: Yersão mais diflicil, tlwnws faccis ; · 
Rhctoric:1: regras de eloqucncia e de composi\'ão; 
Gcographia. c llistoria da idade m{·dia ; 



7." (1//110. 

Allemiío: a]wrrni{·oamrnto; 
Grego : aperfeiçoamento ; 
Elo:ptencia pratica: composiç~o de discursos c de narrações 

em JlOrln~nez, e quadro da litteratura nal'ional; 
Historia da Philosophia ; 
Latim : eomposiçfío de rliscursns c rk natTaçiks; 
Italiano. 
Art. 0." O trmpo do ensino c a sna clislrilmiçiío por horas, 

serão rqrulaclos por IHilln tabella que todos os annos será, no 
mez dr Jarwiro, submcltidr~ pelo Heitor, por inlt>rrncdio c com 
pan'C<'I' do lnspndor (;eral da Instmrc;;'io Primaria e St>rmularia, 
ú approYa<;ão elo :\Iinistro P Scrrdario cl' E~lado dos \<'gocios do 
Imperio . 

. \xt. (i.• .\ explicação dcsrnvolvicla dos E;angclhos, c o 
ensino religin-;o competem an f:apc!liío rlo Cnllegio. 

Art. 7." O c>nsino cl<l diinsa, c os r•xf'rcieins g}mnaslicos 
terão lugar durnntc' as horas da rc~c·rr>ariio. 

O da mnsica c o d:1 d:'scnhn s:'riío dados na-; qnin!<1s-fdras, 
quando forem fc:·i:lclo·;. 

Os rcspcctiYos Proft•ssorcs tli\icliriio os SPllS disripnlos em 
)unnas, que possitn dar altcr:wdallu~nle as lições das referidas 
ar! r•,;. 

Os ditos Professores sr-riío obrigados a leccimwr rruatro horas 
entre a manhã c a tarde. 

TITt:LO li. 

Dos Alumnos. 

C.\ PITGLO 1 • 

. \ri. 8.' 1lc1 rlia 1:; ale·· o ultimo dn Jandro t·slarão alwr(as 
as matrirulas na ~t·rrdaria do Culle~io. 
~ 1. 0 As matricui:Js scriio l'eltas pt'IÓ Secretario em lhro cspc

~ial , ruhrir·ado pelo H<•itor, 'I li C enr,•:Tar;í com sua assignatnra 
os n'"PPdin•s lermos. 
~ 2. • Be cada termo dt>Yf'I'<Í constar: o nonw, naturalidade, 

idade c filiação do alnmno; hem coutn as suas c·oncliçües de 
admissão, a sabPr: se lw intr>rno, nF•in pr·nsionisla ou externo, 
c se hc da classe dos :..rratuitos on não. 

Para este fim, o pan elo alumno on CJIIt'!ll suas yezc5 fizer, 
dner;í apresentar ao Hei lo;·: 

Cerlidiio de idade do aliJillllil; 

CNtidiio dt~ ter sido \i\l'rinado colll Loitt C\ i lo; 
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Conhecimento d;· l!.t11~1' pago a taxa d<1 uwtrÍ\'IIh, cas" llito 

t•slt•ja na~ co:Hlit·lit:S do ,\rtigo !:1:-i do Decreto ri() 17 dP FeV!'I'Piro 
tl!· h5'~, o qne ~li;í.'i d•·ln;í l~rov:11' l'Oill o cmupl'!enlt• doeul!len[o. 

O prazu marca:Jo lli! 1." pai'le t:t•sle .\rligo não t'OIII[ll'du•nde 
o~ alni11nos t!n 1." an•w, cuja ll!idricnla púde b'l' lugar durante 
todo o l<'llljJO lerlivo. 

ArL ~~.·· O <~ltliilll•> para 1 o;dinuat· a st•.:wir as classes d•> 
Colkgio niio pn·cis.1 d, !ill\u l.t'II!'O cl<~ lllalrÍI'ula, ha:;Lwdo 
Jl:ll'cl Í'i;)O C!llt~ SCU Jtili' Oi! •:i!:'dl S,liiS I'C/.I'S fÍ/.1'1', il!Ji'l'~l'll[e CIO 

Heitor o c~lllliPt'Í!ilt'l\to d.• l!a\1'1' p;1gn a l't'SJII'I'!iya L1xa . 
. \rt. 10. O !::·itor, no prinril'io do anno !l·t·Liyo, dar:í " 

l'ada hum dos l'mlí•,;stJI·,·s hllllii: li·:l<~ dos IWIIlcs d"s a!lilltllth, 
divididos pelos illllws n•s:H'divos. 

Art. 11. Os altunnos Sl'l':ío con.o;idt•rados JH'Ilsioni:;las dl' 
I.' rl;I!'SP, fH'<tsionisl:i'i ~~~~ 2:' t Ja,s,·, llH'ills-pl'llsiolli~[;J,, e I'XII~;·n.~:;. 

;~~ 1.'
1 (}~ p1::! :io!~i~t·l ... ; dt• l.·l ~·!t!·;_;\•, l\•-.,!di 1·i·;o lln C"d!,.pit:,. 

f~ fPI'i!:O: 
lt''!'''lidol'<'i pii!'il :1' l!:~t·w; d1~ 1'-liitl<• 
.U1·dir:•> t' bolin, l!il' ''l"."l'!l!id;t(l, •;; 
:\f!!!l!''l!ilÇ;>o '<lr!Í;l (' ;Jii'!!Hh!Jfr•: 
BaiiiiO..; tl1~ <ISS<'ÍO lodo o illlllo P nllli'<~S I'Sfll't:i;t:•.s 1111 \'i·t;'i": 

B<Htpa l;lvada P Cll~onH!lll!!a n·~·IJLt··,llPtdt• cfq.:ls v~·z~·~ ~~~!r :~t'1t1;1::;1; 
C:IIIJ:l, t'll,iil I'Ollfl~ S" lli!IILII::í j'l'lo ll:t'ilo.--: [,llfo; o':; Siibh::d<h. 
~ 2.'' U~ [l!'lbiOnisla'i d1' 2:' ó'las . .;" l!'l'ilO ilS llleS!IIil~ lill!lil~'l~ll.'i 

l'lllllll•'!'<Hlas 110 .\rliL:<l at!l<'l't·dt•;;!,,. l.,.,.,.pfo a roupa 1:~\'atl;t 11 

rl!,~;o:ui!HV1a, f}IIC {[,·,n:r:i S<~t· ;i ''lhla d11 \a;:~ Lllni!ia . .;. 
~ ::.o Os meios-pt~nsionh!as, dl''idt• a !to; a l':n qn:: St' a]n·il'!'lít 

as aula-;, alt': o sahir tlellus, Sl.•r::o t'i(llipariidus :t<~s p<~!t'iiolli,l.;t,;, 
qu;tnlo <Í alimen!at;fio, n•ereio, PS!!Idt>S, e b,tni!Os de 't•riio, 
sp liollriTCill t!uran!t< o !t'lllpo 1'111 qLw ellcs s11 ac:liiU'l'lll no 
Cnlll';.d!l. 

% 'L" o., al!llll!IP.'i l'\k ·no; ';I ·;·;i, direi! o ;Í:-; :'\fdi,·a,Jíe,; dos 
n ·s 1 H'rl i yos P mE·:-:sores. 

' .\rt. 12. A La1Jel!:1 dtl qn:lllln dere dcspe!itk!' c:tda allltllllil 
~~}!·b a S1 '!-J,Hinte: 

Por nwlricula atntu:tl, cpu·r :i•'j.l pt•:Jsionbta, CJil:~r meio fH'II-
:;ionista, quer externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:)000 

Pll!' pcnsfio trinwnsal paga sempre no principio 
do tritucstn~: 
SPndo pt'nsicmisla de 1.' classe ............ _. . . . 100:)000 
S'~IH]o pensionista UC 2." cl<!SSI'. • . . . . . . . • . . • . . . • 75)0()() 
Sendo meio-pensionista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l7~:í00 
Sendo externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1, ~000 

O f[UC sórnentt~ quizer frefpienlar a n11la tlo l!aliano o pmlcmi 
fazer, dedurando isso mesmo no acto da n1atricnla , e pa~ando 
a quantia de 6;';000 no principio de cada trilllt:stre. 

Art. 1:J. O alumno da t.a elass1~ (h'l'l'l'<Í ao c•nlrar pam 
·• l;oJJ,·~io trazer o seguinte Cll\OI'<il 
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li urna casaca de panno Vl'l'!l!~ on\in;:rio co111 \)t)Wes amarellos; 
!:"iei,; jaqudas d1~ duraqtw preto; 
Hei: colll~tes de fust,1o Jmrnro; 
Quatro colldt·s de sarja de lã prda; 
Sds JHil'l'S de cah;as de IJ;·im r;ní lr<!it(:a!!o sem li~l.ras; 
St·is Jliii'\'S de G:tlças de hriar hr<~nm lranr·rdl) sem listras; 
Tr!'s e<~lças de panno pr!'lo ordinario; 
llum chapi·o prelo; 
llum bonó de panno azul rorn pala; 
!low pares de ceroulas !'onrpridas de Jl<lll!lll !11~ linho; 
\"inle e quatro carni,;as li,;as dP nrori!lr ro111 dou:; ho!(w:..; lll~ 

JIH<drepi'!'Ola nu pcilo; 
St·b camisas compridas tle risc:ulinho com dou; bot~-~~~:i de 

madn·perola no peito: 
t li to h•llçoes ck panno !11~ li11ho Sl'lll haha!los; 
t,luatm fronhas , dito dito; 
~ .. is toalhas de mão, dito diio P l'mnjas; 
]lua~ colchas de chita eom babados; 
llu111 Clll)('rtor de papa encamado; 
fJual t'll ~uanla1t:1pos !11~ al~odi\o; 
Yinle e quatro le:H:os l>i':rncos dt• assl!:n·; 
f)uatro leiH;os de seda prda; 
«Jti"Jtro lt·nços de cassa lmmca lisa; 
Trint,r n dous pan·s de llll'Ía' curtas dl' al:~·lld:tll IJJWH'a:;; 
Trt·~ parc·s de su:;pt•nsoritJS dt· nwia de al:.:nd:lo; 
lluma PscuYa dP fado e o11ira de sap<tlos; 
llu:t~ e:;coYas de limpar deni1•:;; 
Hum J)('nte fino c outro de alisar o calwllo; 
~l'is pares de sapatos grossos; 
lluus pares de boti ns li nos ; 
lluma Wsoura de unhas; 
H uma bacia de arame de palmo e meio d·~ diamdro; 
lluma IMria de louca branca; 
lltllll par de cqroul;;s de ktdillu hr:lllca. 

E,;te cnxn\al scr:í d:rdo l'lll trt•s prt•:iL!IJí,•,; n:t fi'11·ma qtw 
for ~·,ta!)('\erida t:l'\o H1·ilor d:~ Ct1lle~io, t' St~r<Í n·novado á 
proporção do nso, á cu:ita do lllt':iiiiO E:il<rlwkcimcii[O . 

. \rt. l'~. O Gmt·rwl poderá llt:ll](lar admillir gratuila
Jllt~ntn, om illo o ltPitor (\n Collc;:io, até 20 alumiHh in temos 
(.\rt. !)I) do Dt~tTclo de 17 d1• Fewreirn 1!c U:15'•,, dos quacs 12 
serão orphãos reconh!•t·itLtiiH'Ittc pobres. 

Al•\111 destes serão prcreridos: 
l." ():; filhos de l'rofP:;sores pttblicos, t[liC li\Cl'l'lll senido 

bPm por dez an11os. 
2.• Os alumnos pobres que nas l'S('ohs prim:t"i:l<; se lenhão 

distinguido por seu tall•nto, applica(;ão c mor:!lillarle. 
Art. 15. Pnderit tambem o •;urcrnn, ntnidn o I~Pilnr, 

m:md:tr at!millir ;.;raluiLunenle ak 12 llleio;-pl~nsi<Hlisla~, prefr•-
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rindo os mrninos das dasscs ar i rua referirias, os fillros dn omciacs 
do Exercito c da Armada alt'~ a patente de Capiti"ícs ou t.•• 
Tenentes, c os dos Empregados publicos em gerul que tenhão 
mais dez mmos de senir;o, qnnnclo forem sobrecarregados de 
família c pobres. 

Jlill"a alurnnos exlcrrws gratuitos serão tamhcm prefel"idos 
os meninos pobrrs das sobn·di!as classrs. 

Art. 16. O aiUIIliiO .·~raluiío qnc for rcprov<Hlo rm qualquer 
anno pcrd<~ o scn lugar 110 Co I !f'gio, 1'\t'l'plo s:~ o Hei to r i nfornwr 
rpw por docntt~ não ptirk fnr il JH~ccssaria applir,w:Jo. 

Art. 17. Os meio:; disciplina;·es pa;·a os alnn!llos 1lo l.ollcgio 
serão os seguintes: 

L" lkprellensão fúra da <lllia. 
2. o Reprclwnsão dentro da auli1. 
3. o Tarefa d(~ trabalhos nJs horas de rcerca(:ão. 
IL• Prisão cnlll tan·fa rln trab;:lho f'rll cel!uln. 
5." l.ommuuicação aos p;H•s para 1\lsligns m:!Íores. 
G.o Expulsfío do Collegio . 

. \rt. 18. Os trcs pri;nPlros meios discipliilares declarados 
no Artigo an(r•erdenll', podem s:~r illljloslos pelos Prof\'ssores, 
e pelo Vice-Heitor: os ultirnns sorn:•nin pr•.lo Bri!or, á requisição 
dos Professores, ou por b:·m da disr·iplina do Eslabderimento. 
Pn·cr'dcní pon\m sernpre p<ll"a a r'\JHlh<lo do alumno aulorisação 
do lnsper.tor Geral da Instnwr:ão Pri1naria c Semndaria, a qunrn 
o Heitor irnrnediatanll'ntr~ d:•i P d:tr contn dos llloliros que a 
tornem neecssaria. 

Art. 1!J. Serão fNiados no Coi!Pgio , além dos domingos 
e dias santos de guarda. 

Os de festividade naeiona l rnarc~dos por Lei. 
Os de luto nacional declarados pnlo Governo. 
Os de entrudo, desde sr•gnnda até fj!lill'la feira de cinza. 
Os da semana santa. 
As quintas feiras, não l1arnnrlo outro feriado na semana. 
E os dias que deeorrcrmn desde o encerramento dos trabalhos 

do armo lectivo alô o dia :J dl' FevPn'iro sn~uinll'. 
Art. 20. Perderá o anno, e ficará inlribido de fazer o 

rcspediyo exame, o alumno qun der 4.5 faltas nu o j ustiflcadas 
nas diversas aulas, ou 1:31>, ainda que justificadns. 

CAP!TGLO li. 

Exames, l'rmúos c collaçrlo do grúo. 

Arl. 21. No db 31 rle Ou(uJ,ro fer:har-sn-hiio as aulas 
do Col!cgio c se annunci;Jri'ío os cnmc:; 1pw <lerem começar 
logo nos dias Sl'guintes. 

Art. 22. Os exames serão feitos sobr<~ pontos tirados <Í 
:•orle pelos E\an1inandos, d'entrc n.> de lwrn protj<llllllla or;.;ani-

l 

r 
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sado pelo Consdlto llin~clor <!a lnslruct;ão prinwria <~ sewndaria, 
o qual <lernâ !'Olllpreh<·nt!Pr: 

1." ]1ara os CXiHW'S do r, .. o anuo, as Blalcrias que eonslilucm 
o curso uos estudos da 1." c:lassc. 

2. 0 Para os do 7." anno, todas as matcrias que Jünnuo o 
curso de estudos da 2." <·lass<~. 

3. o Para o dos outros a unos, somente as malnrias ensinadas 
<'lll cada hum <h·lles. 

Art. 2:1. Os de !in"uas consislirfto na lra<luc<;i'to <k lr<'dws 
de autores rhtssicos. 

Os de muthematica; na <!Prnonslra<;ilo ou resolut;fio dn tlH~o
rrmas ou problemas de g<'OIIte!ria <' lrigonontelria, e no <ksenvol
' imPnlo llworico e pratico d<~ opPrarfi<·s arillnnelicas ~~ a\gP!n·icas. 

Os de scil'ncias naturaes; na ~~xposh:ão de alguma ou algumas 
das doutrinas que o alumno liv<'r estuda:!o. 

Os de p!Ii!osopl!ia e dwtoriea uo desemohinwnto de algum 
o11 alguus pontos da rlisl·iplina <lc que se !ralar. 

Os de ltistoria c gcngrap!tia; na exposição de algum pcriodo 
historico, dos factos g<~raPs que l<'nhão relação com o mesmo 
periodo , da posiç.ão g<~ogTaphica do Paiz ou PaizPs de <JUC se 
tratar, e linalmente de prineipios gcracs de geograpltia astrono
JIIica c II'IT<·~tre. 

Art. :!l. Os exames do !1·. 0 c do 7." anno do eurso eollcgial 
~crã11 feitos por cscripto. 

§ 1. o Haverá alêm disso lmma prm a oral , qtw nos das 
lin!.!uas, Yersarâ: sobre a ll'itura: sobre a grammatica: c se for 
da lingua latina <' do 7. • anno, sDhre a n1edição de versos: 
e nos das outras doutrinas, sobre os princípios genH~s que tiverem 
relação com o ponto que tocar ao examinando. 

§ 2. o Cada exawinando terá duas horas para preparar a prova 
cscripta. 

Art. 25. Os alumnos, que no n}{'Sillo dia tircr<'lll de fazrr 
exame por eseripto da IIH'SIIta matcria, sPrão cxa1uinados <'111 

hum 51! ponto. Para esse fim serão eolloeados f'lll tnesas separa
das, c inspeccionndos pelos Examinadores, a fim de e\ilar-sc 
<Jlll' se auxiliPfll nnt!u:mwn!P, ou qn:• h uns o!Js·,·n •·m os trabalhos 
dos outros. 

Art. 2G. o~ alumnos d:1 4." e do 7. 0 anuo serão inl<~rroga
dos em eada materia pelo n·sp<'clivo Professor, c por outro 
Examinador nomeado p1 lo (;OYPJ'IIO, c jul:-:afios por huma Com
miss;io eomposta dos di lo.< b;aminadon•s, do lnspcclor Geral 
da Instruq·ão primaria c seeundaria, que será o Pr<'sidente da 
Commissão, do HPitor do Coll!'gio, c de outro :'\lembro do Con
selho desi~nado pelo l!li'SlllO InspPdor. 

Art. 27. Findo o t•·mpo lllarcado para o c\.ame por es
cripto, apresentarão os alumnos as respectivas prm as, no estado 
em que se aeharem , assignando cada hum o seu nome logo 
em seguida da ullima linlw qnc thl'l'f'lll e<>rripto. 
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, l~slas provas serão rubricadas no allo de cada meia folha 
pelo llresidenle da Commissão, e ckpois com igualdade distri
buídas pdos Examinadon·s. 

Art. 28. No di<J ilnmPdialo, rt~tmida a Commissão na 
sala dos exames, c anlPs de oulro qualquc~r lrahalho, aprPscn
tarão os Examinadores as provas que lhPs tivPrcm sido dislri
huidas, notando C'lll cada hutna JHll' cscriplo os PITOS, ip1c 
o respPdiyo alumuo llnmer COJIIIJWilido, f' declarando lambem 
por cscripto, ttnal a sua opinião ücerca do mcrccimPnto de 
cada prO\~a. 

Ar!. 2!). Os l\Tctnhms da Com missão, examinando todas 
as provas e combinando-as com os apouf;uucntos tomados sobre 
os exames orac·s do dia <:nlcrior, pronutH'iurão o st~u juizo 
sohn~ cada alumuo, ü nJt•flida que f(Jr lido o S<'U nome pelo 
Presidente, \olando por escrutínio secreto, e por Pspheras brancas 
e prl'1;1s. 

A tolalidudc ou maior lllJO}('J'O dr espherns brancas do que 
de pretas, apprmiio; a tolaliclarlc ou o maior numero de cspheras 
pretas wprovfio. 

(juando locLnia a Cotniltissfio tiyer <~pprovado o alumno 
por unallimiclade de Hltos, repf'tir-se-ha o eserutinio, c neste 
caso conferir-se-ha a nota c!P approYado com dislincçüo ao alumno 
!{UC obtiwr a totalidade de csphPrns brancas. 

A rt 30. Os cxanws do 1. o, 2." , 3. o, 5." c ü. o annos 
serão \'Prbaes. 

I\"cl!es srrvirfio de Ex:lminaclnrPs os ProfcssnrPs elos rcsp<'cli
Yos <limos, c de jul;tarlores ht1111a Com missão composta de hum 
dos mrsmos Examinadores, !' dP outro Prol<·ssor do CoiiPgio, 
tlf'si.~nados a!II]Jrls pelo iilSJ:I'f'!or (;pr;d, e do 1\Pitor qur~ a 
prf'sitlirú. 

( l f'Xalllc de cnda :1111111no <111rarit pr•lo menos llllllla hora, 
tPIHio ltt;.;a;· a rota~·;w pdo t::o:in rr('-;rriplo no .\rli;:o an!ececlcn
lt•, logo qun lennirwr o n·sp•·t·liHl f'\;unt•. 

Art. 31. Concluídos lodos o~ nall!t'S, fc~rft o InspPdor 
Geral ort{anis::n· a lista elos aitnnnos approvados c rPprmados 
em enda anno, com a tl<'clar::c:no, no 1." caso, de suas n·s
IJCCI i\ ilS J;ol a:;. 

A rcpronc:ão em <Jualqu\'r das matPrins obriga o alumno 
a estudar nov<mJcnie o anno a rJUC pertencia, se pretender 
proscguir no curso de Psludos. 

Art. 32. Organisada a lista rd'ericla no Artigo antecedeu te, 
a Connnissfio de que trata o 1\rtigo 2í, revendo novamente 

·OS trabalhos dos qne Cbrem approvados com distincção no q.," 
e no 7." anno, ~' lJntn ;:ssim <~ttcndcndo ús informações que 
lhes fl1l'cm ministradas pela Cormuissão que tiYcr julgado os 
<·xamc:; dos outros annos, confi~rir:\ aos trcs ai um nos mais dis
lindos de cada anno, por onlcn1 dP IIH'l'N:irr}('nto, hum J .", 
hum 2.", t) hum :J." JH'<'IIlio. 



() (Ji'ÍIII<!Íl"tl Jil't'IIIÍil !'llll:ib(ÍI';Í: 1'111 !JUIII liHtl dt~ f'llt'adt'l'll:l\'i\.' 
d•>IJr.ula, " ~~~~~ hllllla cor.l<~ enlrdt•cida df~ !oum !' eaft··. 

11 sn:11uuo premio: eill htull liHo lk igual cmademat::!o. 
O letTt•iro premio: ~~~~~ h~HII livro dP t•ncadcrn;uJío l!H'IIO~ 

rira. 
\Ps(e julf.!amentn a Commissiío tcr;í ~~m muito !'Speeial 

roihider;HJIO "' inl(lrm;u:fíes do 1\t~itor, do \'ic1·-Heilor, c elo:; 
l'roft·~,;on·s do Colk;.\iO, sobre o procPdiiiiCtllo, ap;;lif'i~t:;-:o t' 
assidui<lad:• dos alnmnos . 

. \ri. :u. Os 110111!~:-i dos Ui'lllais :lllllllllOS que rort'lll :ippro
\:tdn,; f'O!II !listincci'w, sniío prccl;~:n:Hl":' pdo llt•i'":· no :w!o 
tl.1 di,lribuifJío dtÍs prcmios . 

. \rl. :r,.. A solcmnidaue de3ta dislrilmirJít> f' 1Lt r·nlhçií" 
do ~r{t~• cnntinuaní i1 sPr ft~iia rou1o :1~/· :1!!:o:·n. 

;rrrrn m . 

.'>~i. :J:j () t;cl:or:w rlisll'il,I!Íf'<Í prn· lll'Ci'Pio :l:i 'a.dPira~: 
do f:,dlt~~io pelo.-; Pro!(':-'~ores a('lHiH'~, (jtlí 1 julgar d(•l,pr C<HJ~Pr·· 
\ ;,í'. ,. pr"<'lll'lll•rú p1·lo tttrosmo 1nnclo ::t;': o pruzo d ,. ilulll a•ttlll 
;1~ pri!!Jt'il':1.;; Yi1~~11S q:tP S(~ dt>fí'I:L 

\' oU[I'iiS \ilg·as Sl'l'i-10 pro; icl:t:; rtll' 1'11!ll'lll'~;o, pn'f't:Uf'lldO 
:~> IIH'"IIId:; solf•rnni!LH!rs I' rcqtoL;i[os f'.i(:t'l'ific::dos 1:os Artigo:; 
1:.! a 1:1, 17. 1~ I' 20 il 2:.! do !hTf·io ~;." 1.3:11.\ dl' 17 d1· 
l·t'\f'l'r.'Íi'll d•• 1t);)4, f' 11:1s dispos:;:f>··s d:ts l'lslrllcr,:tl ·.; de :: d•~ 
.L111Piro dll roiTI'I;(I' <IIlllfl, ;;ppro;;al::,; JIUi' i'orlari:1 de !J dn 
1111':' 111•) lllt'; .. 

. \ri. 3·i. Lrn i;~11aldad•• rk f'irt''!I!:';!:•nl'ias pn·:,·rir:!D p:1r:1 
" pn11 inwnto nas r'adr·ir:L.;: 

1." 0; llfTf',tirlorPs do t>>ll··~.:io. 
:.!. f I.; ll.Jcil:!rt·i~ 1'!11 I:·!J ,1.; )•"!•> llii'•IIIIJ f :•di•·~: ir· 
:J f l.; Prol'•·.;,;o:·r·; puhli•·o.;. 
·L" I I• Prnf'o·•.;un·,; J•iirlicll!::rf' . .;. IJilf' i'"l' !l!iiÍs do• cinr·o <lillliJ.'' 

lf•nli:in <'\l'!·,·idn 0 lllil"-Í'If'I'ÍD t:il:ll l'f'f'Ollllf'cirla 1antagpm para 
q f'll:'illO. 

fJ." Us grad11:1dos 1'111 qll:doj!lí'l' r:uno d:1 Íll'ill'IICfJío Sllj!l'
rior do lmpPrio. 

li." Ü~ qttl' SC liOII\I'l'f'lll disfÍil.!.!!IÍdo llOS C:tillllf'S !lo• lfllP !r;;!:t 
o :\r!. 112 dn llf'!.!lllan;t•do dt• 17 de FPYI'!'t•irn. 

Art. :n. Colllpo~l!'lll :uh Prnf't'sson·:: do Collf',!.!i" n~; di 
rei los e vantagens m;m·Jdo' nns Artigos:.!~, 2G a :~2, 88, 
~ri e !.!7 do citado DPcrelo dP 17 de F1:1'PI'I~iro, e silo sens dcverc•s 
~ 1." Comparccpr Il<h Aulas" dar liçücs nos di:h e lwra.·· 

!llill'!'iH);t". I' llfl I';)''' fl,. fl>ll)!•,iia jliii'fÍI'ÍJ>;' 1,, ill) J:1'Íf11r 
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O não comparecimento priva da gTalificação correspondente 
ao dia ou dias que o Professor houver faltado, ainda que seja 
por motivo justificado, salvo o caso de serviço publico obrigatorio 
ror Lei. 

A fi1lta de participaç.ão sujeita-o ús penas do Art. 115 do 
referido Decreto de 17 de Fevereiro, nos termos alli declarados. 

§ 2." Examinar por meio de perguntas, c chamando os 
alumnos á lição, se cllcs cstudi1rão ou não. 

% 3." l\Jarcar sabbatinas rcgulal'lnenle, eommnnicanrlo ao 
Reitor no fim de cada trimestre quantas tivcrão lugar durante 
esse prazo. 
~ !~. 0 Habituar os alumnos, por meio de themas c exercícios 

esc.riptos, a esse gcncro de prova pnra os exames. 
% 5." Observar as instrucr:ões do Heitor para a policia intl't'IJa 

das Auias. 
% G." Examinar os alumnos do Coll<·gio, c satisfazer a todas 

ns r<'rJui,;i~ües qw~ llws forem IHtas pelo mesmo ltt~itor para 
bem do ensino, ou para <~sdarerimcnto das Auloridadc~s 
superiores. 

% 7." Os Professores do Collegio ficão lambem sujPitos ;ís 
obrigaçür~s, penas, c processo estnbelecidos nos Arts. :w, 56, 
82, 115 a 11!), 124 até 131 do Decreto de 17 de Fevnrriro 
de 1804. 

Art. 38. Os Professorrs serão substituidos nos seus impe
dimentos até 15 dias por quem o Heitor designar, sendo preferi
dos os H.epctidores, sem prn que f{) r possi v c!. 

Se o impedimento sé prolongar por mais de 15 dias, a 
substituição será ordenada pelo Governo, sobre proposta do 
Inspector Geral, servindo entretanto provisoriamente o sub
stituto designado pelo Heitor. 

TITULO IY. 

Dos Ilcpct idorcs. 

Art. 3!J. Ilc obrigação dos Hcpclidorcs auxiliar e dit'igir 
os estudos dos alumnos internos do Collegio de Pedro 2.", 
cxplicando-llws os pontos difliceis d11s liçiles marcadas para o 
dia, c ensinando-lhes o melhor mcthodo de as comprehenderern. 

O Reitor do Collegio poderá designar para substituir os 
Proressores nos seus impedimentos ternporarios os H<~pdidorcs, 
que para isso julgar habilitados na confonnidadc do Artigo 
ante::cdcnte. 
~ 1. o O numl.lro dos l~cpelidon's será provisoriamente o 

seguinte: 
Hum para grego c allernão. 
Hum para latim. 
Hum para scicncia,; nat uraP~. 

i 
t-

I 
! 

________ ,,,., -·· _..Ll 
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1111111 para mathemalicas. 
Hum para francez e in[jlcz. 
Hum para philosophia c rhctorica. 

% 2. • O Hcpctidor de scicncias naturaes será lambem prepa
rador das ma terias do cnsiuo, c encarregado da cons~rvação 
dos gabinetes. 

Art. 40. Os Repetidores devem morar dentro do Collcgio, 
c terão direito á mesa, achando-se presentes nas horas para 
is_,o marcadas pelo Heitor. 

Em <Jnantu não for possível destinar-se-lhes aposento perce
bcrilo de gratificação annual 600;<;. Tendo-o por{·m, scrit essa 
,!lratific<H:ão reduzida a 400~. Alêm disto rcrPbcruo a quantia 
cJ,. 2:;> em cada dia que Icccionarcm em lugar dos Professores, 
ou o \<'tH·iuu~nlo da cadeira que o Jlrofcssor deixar de porecbcr. 

O Hepctidor de scicncias naturacs terú de mais 200~ de 
~ rat illcaçflo . 

. \rt. !d. Os Hepctidorcs trabalharão com os alumnos o 
tPillJHl c ;~s hor;~s que o Reitor determinar. 

~ I." No Collegio deverão respeitar o Heitor o o Yicc-Heitor, 
ronsiderando-os sr~rnpre corno seus superiores , c observar as 
onkns ou instrucçõcs que por clles llles lim~m dadas . 

.\'a direcção c systcma dos estudos guiar-se-hão rwlüs ins
lmrçiir•s dos Professores. 
~ ~-· Dentro das salas de estudos, servirão de lnspPclorcs 

dos alumnos, c farão com que haja da parte destes o maior 
resp<•ito c attenção , devendo nessas occasiüos : 

J\Iantor o silencio e a disciplina; 
lm pedir as distracçõcs e a falta de applicação ; 
Y c dar a leitura de livros não autorisados ; 
Hiri~-<ir o estudo dos alumnos de maneira que nflo os dis

pense de empregarem Sl'U natural desr·nrolvimenlo e cslili'('OS. 

,.rrilirar se os nlumnos cstudárão as lições com proveito. 
§ :J." Os Hepetidor<'s licão sujeitos <ÍS JWIJaS impostas aos 

Profismres do CoiiPgio, quando incorrerem em faltas, podendo 
aJ,~rn dis,;o Sf'f SUSpensos COIIJ priPÇfiO dos renrilllentos de 1 
a 3 din~ pr•!o Heitor, <' f! e l a 1 :) pelo Inspedor f;<~ral. 

~ ~-·· l'or!Pm ser dPmitlidos pelo (;orcrno, qunnrlo r·om-
metterern falia.; contrarias ;í moral: quando fü!llentarcrn a in
subordinaçrto ou derem mitos exemplos ao.; alUillfJOS: c quan
do advertidos e suspensos reincidirem por mais de duas rezes 
nas faltas com meti idas. 

§ 5.o O titulo de nonwação dos Hepetidorcs sení f'XlH~dido 
por Portaria do Ministro e Secretario d'Estado dos :'egoeios 
do lmperio. 

§ G.o Haverá no Col!rgio hum livro de ponto, ond~ serüo 
notadas as Yezcs !JUC faltarem. 

Art. r.2. Para a nnmPa~ão dos ltrpetidor,•s abrir-st•-lict 
hum concurso Jlela lürma 6<'~Uinte: 
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~ 1." ~~~ni allllllllt:iada a inscrip~úo por J i1 dias, llil~ lt>IILt>: 
publicas diarias dr·sí:t Ct\ric. 

% 2." Hnranle ,.,,~ p:·azo, os 'ii!e prdPnd:·rPIII inscn~,,~r-se 
aprcsent;;rfln seus I"CtJIIl'l"illll'ntno; no lnsl•t:t'lor ( ::\ral da 1n~:truc~·Jo 
primaria e ,.,~cundari<l, juntando: · 

Prora de idade lllaior rle dPzo!t11 :iullo,; 
.\tlcs!ados rk uwr:llidadt·. 
Const~llti!llento dt• St'ili jlilt'S ou di' qm•itt s1:as n·zes ti.wr, 

~;: nilo !ht•rmu ainda ;tltingirlo a llt:tiCII'idOirl!'. 
DrH'I!ln,·ntos l{llc ilbone111 sua <~plirL-to liiir:r;lri:l. 

:~ :l," llcf',OITido o prazo ll!arc;1do no :) ;mlt'l'l'denlt•., I' 

I'IH'f!•T::da a ins:·ript;ilo, dt•signar:í o J 11spet:lor (;r::-;;l dia p<~ra 

o r·onr·urso, que snrú t::JIIl.Jr•!l! annilnci<u!o r<· 1 :~s fol!JCI:' publi
cas di;~ri:t-. . 

. \rt. 1:!. Os ponlns pnra o,; t>X;!lllf'S, o p:-ocr~:;~o dos :ncs
IIIOS, ,. o 1110do de os j:ilgi!r, sr~riio ft'itos ;;r•;.:undo u dbpos
!o n::~ \rligos 22 e 2:J dr•sle Hcgulalllen!o . 

. \•·t. ~~-L Terminados os L'.~arn<'S, a CtJIIlillissJo. por in
l:·nnedio do sr~u Presir!entc, propor:í ao Gor1·rno pl'la ordem 
rio rnr.recirncnlo rnlaliro, os cJIHlirl<ltos que li\l'r~'lll sido ap
pmvados, remeltcnrJo-lhr~ ao mcsuto lt'lllpo JS prm<~s c>nip
ias, IJ lodos os dor·unH•ntm: dos r·xanws. 

~; J." ~-e !H'IJIJU!I! dos r:'lldid;Jio~ !'ur apjli'O\iHlo, O lns
peclor lit'l'al farú abrir IW\":t i:J:-edpr:an, r·11jn prazo sr·rú de 
lilll!l !llez, se ainda as:;irn nin;!IH'!!I s:~ l!:tliilitar J'di'<l ~:er pro 
posto ao Governo, ou s:~ tll'lillil!ll r:ilndirlnlo SI' <iprcscnlar, 
o :\lillis(ro rio Imperio dcsig-11:tra, :;olm· jJI'Opos!a do lnspcc!or 
liera1, rJIWm sirva inlP.rinamPnle csle cargo. 

;;$ 2." ;'i()ste ultimo easo, abrir-s!·-!Jiío IHwas inscripçõcs de 
S!'is r·rn sr•is nwws, ul{• rJIH~ os ditos lug;1res sr•j;lo de!initi\11· 
llll'llfe Jll'f'i'JIC!JÍdos (101' t'lllll'llr'Stl. 

TITULO \. 

/Ja lJirttrtlo rio (;ollr·gu' 

.\ri. !,!). A alia i11spcer;Jo do t!fhinr, no Collr•giu coli:. 
pr'le ao Jnspr•r·tor GL·ral. 

,\ri. Mi. Ao Heitor i nnun !:H~ : 
1." A !iscalisaçito illlmcdiala das nulas, fJ do procedirucnlo 

tpte dentro dellas tiverem os l'rofcssortJS n alurnnos, e lwm 
ac;sim toda a policia indispeusavd ;i rep;ularid<~dc do ensino 

2." ;\ direcção econorniea do Es!ahclr'CÍITH'nto, reg-ulando
'~' para isso, em quanto outra cousa se 11ão dPicnuinar, pP .. 
(;1-; dispnsir:õt~s adoptadas atf. !JojP. 

I 
r 
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.\rt. :~7. lncun.!H~-IIie lamhelll <lar in~'lntc(ol·s nos l'ro
!i•ssores sobre a polida interna das aulas, n nos empregados, 
~ohn· a polil'ia, neono111ia e vigilalll:ia do Estabnh~ciuH·nlo P 

tios uonuílorios. 
Art. r,s_ Ficiío mwgadas as disposiçiies f'lll contrario. 
Palaeio do Hio de .Janeiro t~lll 17 de Fevereiro tle ts:):;. -

lcui: f',•rfn ira do Coutto Ferra:. 

tpprm:a o 1Wl'O Ueqnfaml'l!lo para os Cr•,;Jiterios Jlllf../itos l 

particulares da Cidade do Rio de .lrweiro, seJTiço dos 
enterros e taxas f'tlllf'l'arios. 

Em virtude rio disrnsto no § 2. o tio .\rt. 1 ." e no 
\rt. 1." do Decreto N.o .58:{ rle .) de ~·dpmhro de I :~;;o, 

f' no .\rt. 1." do llecrd•J N.o 7/.) de i d1) Se[,•in!n" dt: 
JS.)j.: Hei por bem que nos Cl:llliii'I'Í'·' fll'l>lil''·'' ·~ pari i· 

i'ulares da Cidade do Bio d1: .la!Jt:ir·q, 1: rHJ s•·n it,·o do~; 
Pnterro5 c taxas l'uncraria~ s~ o[,,crrc :J lt1:grtla:ne111o IJIIt: 
rom este baixil, a~signa;Jo pnr Lniz l'edrt:1ra do Coutto 
Ferraz, do .\leu Conselho, .\lini-.fr,, c ~errdario d"Eslildo 
dos ~cgocios rio lmrcrio, que assim o tenha <>ntenrlido c 
façil C\ecutar. Palacio do Hir> de .Janeiro em dczesete tle 
Fercreiro de mil oitocentos cineocnta e cinco, trigesinw 
•Itlilrto dil Int!epcndencia c do lrnperio. 

Com a. Hubrica de Sua !Uagestntle o lrnperndur. 



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

( !lí ) 

llt.·~·nlnnu•nto JUU'B nl9 {:tmaitt~•·io!il t•nblico,.,; 
._~ tun·ticulnt•t•s du Ciducle do llio ele .Jn
ueh•o , serviço •los enterros, e taxt•s fu
ne•·a••las , a ctne se rel(.~a·e o DecJ•eto clesta 
data. 

CAPITULO I. 

Dos Cemiterios publicas e partiwlares. 

Art. 1." Quatro Cemitcrios são 1lestinados para sepultura 
dos indivíduos que fallecerern na Ciuade do Rio de .Janeiro; 
a saber: o de S. Franciseo XaYier na l'onla do Cnjú; o de 
S. Joilo Bilptista na Freguezia da Lagoa, o dos l\linimos de 
S. Francisco de Paula em Catumby, c o dos lnglezes na 
Gamf)()a. 

Art. 2. o Os dous primeiros, cuja fundação e adminis· 
tração foi commeltida á Santa Cflsa dfl Misericordia , nos 
termos li o Decreto n. o 58:3 de 5 de Setembro li e 1850 , t 
são os unicos considerados publicas, e destirlfldos para se~ :: 
pultura geral das pessoas não privilegiadas. O terceiro c ~~ 
quarto são particulares: no terceiro só poderão ser sepul-
tados os Irmãos da Ordem 3." de S. Francisco de Paula, c 
no quarto somente os lnglezcs. ~ 

Art. 3. 0 Todos os Cemiterios serão cercados de muros 
ou de grades de ferro d' altura pelo menos de dez palmos,. 
em quanto estas obras se não puderem fazer com huma 
tapagem de outra natureza, que véde a entrada de pes~ 
soas e animaes. 

Art. 4. 0 As Irmandades que estavam na posse de ter 
jazigos poderão tambem ter Cemiterios particulares, desti
nados privativamente para sepultura de seus Irmãos, e por 
ellas administrados ; com tanto que os estabeleção dentro 
dos Ccmiterios de S. Francisco Xavier, ou de S. Joilo Ba
ptista, depois de obtilla da Administração da Santa Casa da 
illisericordia a concessi:o dos terrenos m c.:ssarios. 

Art. 5. o Com a mesma condição poderão ter Cemite
rios particulares as pessoas de culto diverso do da Hcligião 
do Estado. 

Estes cemiterios, c os do Artigo antecedente, quando 
concedidos, poderão ser divididos por meio de cercas, pe~ 
quenos muros, ou grades de ferro, guardando-se o que 
for disposto no respectivo plano. 

' 



Art. 6. o Os Prelados Diocesanos c os Mosteiros os po~ 
derão ter nos termos dos §.§ 1. o e 2. o do Art. !~.o do De· 
ereto n,o 583 de 5 de Setembro de 1850. 

Art. 7. o Cada hum dos quatro Cemiterios referidos no 
Art. 1. o e os particulares de que tratão os Arts. 4. o c 5." 
quando efl'ectivomente se estabeleção, deverá ter hum Ins
pector ou Administrador especiàl responsavel pela observanw 
cia das regras e condições das sepulturas, e das inhuma
çücs e exhumaçõcs de cadavcres. 

Art. 8. o Nenhum enterramento se poderá f<~zer, tanto 
nos Ccmiterios publicos como nos particulares , sem previa 
autorisaçiio da Autoridade competente, escripta no attcs
tado original do Facultativo qne certificar o obilo. 

Os Administradores dos Cemitcrios j que sem a dita 
antorisaçiio derem sepultura a algum cadavcr fúra do caso 
previsto no Art. 1 O, ser no punidos com a pena de ucz ui as 
a dous mezes de prisiio, e com a multa de 50 a 200;z'DOOO, 
sem prejuízo do procedimento criminal, que tambem deva 
ter lugar por este facto. 

Art. 9. o Os Facultativos siio obrigarlos a dcelarar, nos 
-1ttestados de obito que passarem , o nome c cognomes , a 
naturalidade. idade, condição, estado, profissão, e mo
rada do finado; a molestio de que fallecco , c o dia c 
hora do fallecimento. 

Art. 10. Se algum corpo for levado aos Cemitcrios 
sem ser acompanhado de documento das Autoridades com
petentes, ou for encontrado depositado dentro dellcs , ou 
ás suas portas, o Administrador respectivo dará irnmediata
mcntc parte ao Fiscal do Districto, retendo as pessoas que 
conduzirem o corpo, se forem encontradas nesse acto; c 
o dito Fiscal' olliciará logo á Autoridade a quem competir 
para proceder ás diligencias necessarias. 

Art. J 1. Se essa Autoridade se demorar, c o corpo 
se achar com principio de putrcfacç;1o, scr;Í este sepultado 
em cora separada, por fórma que, sem perigo de confun
cir-sc com outro , possa ser cxhumado, se a Autoridade 
assim o ordenar. 

Art. 12. Nenhum corpo scni enterrado antes de se
rem passadas 2t hor<ts depois do fallccimenlo, salvo ~c 
entrar no Cemiterio em estado de dissolução, ou se por 
causa de epidemia ou contagio a Autoridade competente 
ordenar o enlerrarncnto immcdiato. 

Os enterramentos feitos antes dos 2~ horas, lúra do~ 
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casos acima referitlos, sujeit<i'<J os Atlmini~lratlores do~ Ce · 
miterios ás perws do Art. 8. 0 

Art. 1:3. Em todos os Cemiterios haver.í hum lugar 
apropriado para deposito dos catlaveres, os qnaes serão ahí 
eonservados , c não poder:1o ser sepultados, ainda quando 
haja decorrido o prazo do Artigo antecedente, sem que 
aprtscntern signn('S de decomposit;ão. 

bcepluão-'e as épocas tle epidemia, e os casos em 
que se reconhep ter a morte provindo de enfermidade 
epi!lemica on contílgio~a. 

Art 1 f.. No ca,;o de indicio tlc morte violenta podem 
as Alltoridades puliciacs, se o julgarem conveniente, onle
nar que o enterramento seja feito em cova separada, on 
demorado por mais 2 '~ horns , se esta demora não for pre
judicial fÍ f.a!ubriJarle pllblica. 

Art. 15. As covils pnra os enterramcnlos das pessoas 
a1lultas tleveriío ter, Janto nos Cemíterius publicas como 
nos particulares, 7 prllrnos <IP profundidade, com a largura 
e cornpri. 'tento sutncil~nles ; den~ndo haver entre e lias hum 
intcrvallo pelo menos de dous palmos de círcnmferencia. 

A tt'rra que se lançar sobre o~ caixücs ou corpos de
verú ser socadn da altura de quntro palmos para cima. 
e antes dessa terra se lan(·ar;í huma camada de cu! do 
peso (lc lmma libra. 

A' covas para os enlcrrnmentos de pe,soas de idade 
menor de 12 annos terão seis palmos de profundidade, e 
cinco se forem para crianças menores de 7 annos de idade. 

Art. tG. 1\s rallas terão V palmos tle largura, 9 de 
profundidade , e o comprimento relativo ao numero de ca
uaveres de hum dia ; de modo que possão ser logo intei
r:1mente fechadas, e não continuem abertas até o dia se
guinte. 

As valias não conterão mais de huma camaua de ca-· 
tlaveres. 

A terra que os cobrir dcvcr:í ser bem calcada , e 
antes dclla se lan1:arú tambcm huma camada de cnl na mes
ma proporr:üo da qne he exigida 110 Artigo antecedente. 

Entre huma~ c outras metlianí sempre o esp<H;o pelo 
menos de trcs palmos. 

Art. 17. Antes de expirado o prazo de S annm não 
hc pcrmittida nos Cemiterios publícos c particulares, csta
bei\~!Údos c qne se estabelecerem l:íl Cidade 1lo Hio de .fa
•tPiro. a ahcrtnra de sepnllnra:•. Cílnwiras, P tnmnlos: 
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seja para o fim unicamente da extracçüo dos restos mor
taes, se.ia para depositar outros cadavcres. 

O Provedor da Santa ~asa da Misericordia poderá, ulío 
obstante, reduzir o prazo acima referido a tres annos, 
quando os cada veres forem de crianças menores de 7 annos, 
c o~ paes, ou os que suas vezes fizerem, requererem a 
sua c·dwmaçüo para rleposito . 

. \rt. 1S. As valias não poderão servir para novos cn
lerramcntos senão depois de passados 7 annos. 

Art. 19. As ossadas, que forem ex:lrahidas elas covas 
ou valla3, não poderfio ficar expostas sobre a terra, disper
sas ou amontoadas : em cada Cemiterio haverá hum Ingm· 
separado onde se sepultarão ú proporção que se forem (le
scnterrando. 

Art. 20. Nos casos em que a .Justiça ordenar a aber
tura de sepulturas c valias antes dos prazos dos Arts. 17 
c tS, tomar-se-ha, de accordo com a Junta Central de 
Hygiene Publica, as providencias precisas para evitar os 
inconvenientes que possão resultar <Í saude publica da aber
tura antedpada. 

~.Art. 21. O Governo poderú prolongar o prazo dos 
Arts. 17 c 18 no caso de que assim o exijao a presença 
de epidemias, ou outras occorrencias extraordinarias. 

fóra uestc caso, estando findos os prazos estabcle
cillos, as Administrações dos Cemiterios poderão ordenar a 
abertura das sepulturas e valias, independentemente de 
autorisação. 

Art. 22. Todas as sepulturas separadas, sejão terreas, 
carneiros , ·ou tumulos, deverão ser numeradas, lançando-se 
o numero de cada huma no livro dos assentos dos cnter
ramentos, por fôrma que a todo o tempo se possa saber 
o corpo que foi nella enterrado. 

CAPITULO li. 

Dos Çemiterios publicas de S. Francisco 
1l Baptista. 
;~. . . 

Xavier e S . .João 

.~: ( Art. 23. Ile livre ás pessoas a quem pertencerem os 
funeraes escolherem o Cemitcrio que mais lhes convier. 

Art. 2'f.. Haverá nos Cemiterios publicos Capellas des
tinadas a receberem as pessoas que ahi quizerem orar ou 
mandar celebrar missas commemorativas por nlrna dos finados. 
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Nestas .Capellas são prohibidas as er.commendações tle 
sepullura, e em geral todas as ceremonias que pertenção 
ao minísterio parochial. 

Art. 25. Os enterramentos nos ditos Cemiterios se 
farão em valias ou em sepulturas particulares concedidas 
pela fórma adiante declarada. 

Art. 2G. As valias serão de duas classes : a 1 ." tles
tinada ás pessoas livres, e a 2." aos escravos. 

Nas valias da t .a classe serão enterrados grntuitamcnle: 
1." os pobres que fallecerem nos llospitnes da Santa Cnsa 
da 1\lisericordia e suas enFermnrias: 2.• os que morrerem 
nos hospitaes e enfermarias do Governo : 3. o os que fnlle
cerem nas prisões: h. • os padecentes: 5. • todos os corpos 
que forem remettidos pelas Autoridades policiaes: 6.• todos 
os indigentes que não tiverem adquirido sepultura parti
cular. 

Nas valias da 2." classe serão os enterrameutos sujeitos 
ao donativo da Tabella respectiva , pelo que toca aos escra
vos , se seus senhores não forem indigentes. 

Art. 27. As sepulturas particulares serão concedidas 
por 5, por 20, por 40 annos, ou perpetuamente. 

Art. 28. As concessões assim feitas não poderão ~ar 
transferidas a terceiras pessons por aquelles qne as ob
tiverem. 

Qunlqner estipulação neste sentido ficará nulla. 
Art. 29. A superticic do terreno das sepulturas por ;, 

annos será tle 10 palmos de comprimento sobre !, de lar
gurn no maximo. 

Estas sepulturas serão occupadas pela ordem da sua 
abertura sem interrupção, c separadas h umas das outras 
por hum intervallo de dous palmos em circumferencia. 

Duas destas sepulturns nno poderão por pretexto algum 
ser unidas por hum só cercado. 

Poderão haver tambem sepulturas de 6 1/2 palmos de 
comprimento sobre 3 1/2 de largura para menores de 7 
mmos. 

Art. 30. As sepulturas por 5 annos não serão con
cedidas em caso algum com anlecipaçiio, isto he, antes 
do fallecimento do individuo cujo cadaver deva ser deposi
tado em alguma dcllas. 

Art. 31. Não se poderão reunir em huma só sepul
tura dous corpos. Todavia , precedendo autorisaçãr do Pro
veuor da Santa Casa da Misericordia, poder-se-hão sepultar 
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duas crian('as im~ãs, · ou miii e filho, ou filha, rocem-nas
cido, se o cnterramcn,to de ambos puder ser feito no mes· 
mo dia. 

Art. 32. Nenhum mausuleo, monumento, ou carneiro 
poderá ser levantado s'Pbre as sepulturas concedidas por 5 
annos. Será porêm per1·miltido collocar sobre ellas lapidas, 
cruzes, gt·ades de madr~irn ou de ferro, que não cxcedão 
a 5 palmos de allura , . c ~::.,os emblemas que possão ser 
tira rios facilmente, qua1•4a findarem os 5 annos da con· 
cessão. ·· · ,, 

Podcr-se-ha igualmei.1"e plantar pequenos' arbusto<;.: "; 
c . ~ 

flores sobre ellas, nunca (t)orêm arvores. · 
Art. 33. As concess~es de sepulluras por 5 annos po

derão ser renovadas por· despacho do Provedor da Santa 
Casa. Esta renovação por~m não poderá ter lugar senão 
quando os terrenos, a ql 0·, ella se referir, continuarem 
a estar applitados a cone p.)es da mesma cspecie. O preço 
da renovação j;erá igual;< ao da primeira concessão. 

Art. 3.4. As Adr.'')!istrações dos Cemiterios poderão fa-
.. zer construir em alg ... ~na~ das quadras destinadas para as 

s~pulturas de 5 armos o"~~ carneiro~ que julgarem couve
mentes, os quaes terão p1.1ço cspccral , tendo lugar a res
peito delles a disposíção do 'Í~rtigo precedente. 

Art. 35. As ordens p. (a concessão tle sepultura em 
carneiros, em sepultura rasa , 1p em valias, serão expedidas, 
salva a disposição dos Arts. .11 e 33 , pelo Escriptorio da 
Empresa Funeraria, sem dependcnçja de despacho do Pro
vedor da Santa Casa. 

Art. 36. As concessões para sepulturas de 20 ou de 
40 annos; c para sepulturas perpetuas serão feitas pelo 
l'rovedor da Santa Casa , precedendo licen('a do Governo 
Imperial, expedida pela Secretaria do Imperio, somente 
quando as concessões pretendidas excederem á 16 varas qua

,dradas , ou 400 palmos quadrados. 
Art. 37. A superficie do terreno concedido perpetua

mente por 20 ou por 40 annos não poderá ser menor 
de 50 palmos quadrados , quando destinado á sepultura do 
adulto; de 25 palmos quadrados, quando for para sepul~ 
tura de criança menor de 7 annos, c de 12 palmos qua
drados quando destinado a deposito de urna. 

Nenhuma concessão porêm excederá a 400 palmos qua
drados, salvo precedendo licenca do Governo Imperial. o 

Art. 38. O preço destas concessões será estipulado 

.. 
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de conformidatle com a Tabclla n." } , IJão exce1.kndo n 
couressão a 400 palmos quadrados. 

O l'r?vedor da ~anta Casa podcni, por excepção, <·on
c.cdcr mmor superfic1e , precedendo pcrmissiio especial do 
I .overno ; e neste caso o preço do terreno que exceder a 
WO palmos quadrados dependerá d<~ njustc com 0 mesmo 
Provedor, ouvida a Mesa da Santa Casa. 
. Art. 39. ~s ~oncessõ?s .:.lr~ te.-renos para o estabele-

cunenlo de Cem1tenos parllcular. ~las Ordens 3. "' e Irman
dtules, c de l,'éssoas que profo ·arem rc)ioião diversa da 

''_··. •·:stado .· e que podem ser, fei JS dentro !')do recinto dos 
Cem ... .::rios publicos. est~~ for~ .-las regras acima e'tabele
cidas, c dependerão inteiramente de ajuste com o Provedor 
c l\Jcsa da Santa Casa, sujeito -J approvaçiio do Governo. 

Art. -iO. Os terrenos cone ·didos ~crão entregues aos 
Concessionarios pelo Adrninistr:1 r do Cemitcrio respectivo 
em presença do titulo de cone. iio, do qual entregará o 
Concessionario huma copia auth,·ntica ao il.dminislrarlor 
que dará recibo della. 

A entrega não se reputará defi ... ti v a senão quando o 
medidor tiver demarcado com estacas os limites uo terreno 
concedido. 

Art. 4.1. O Provedor da Santa Casa uesignarJ os ter
renos que deverão servir para as concc~sões perpetuas, c 
para as de 20 c 40 annos. 

Art. 42. 05 terrenos assim concedidos scriio occupa
t1os huns apàs outros , sem interrnp~·ão ; de sorte que o 
espaço para tal fim designado se encha antes que as con
cessões sejiio levadas a outros. 

Todavia as concessões até 25 palmos quadrndos não 
serão feitas senão em lugares em que o possno ser sem 
perda do .terreno. 

Art. !~3. Os terrenos que forem bordados por alcas c 
avenidas só seriio occupados por sepulluras que tcnhão pelo 
menos cem palmos quadrados. ., 

Art. 44·. Cada concessão sed scparall~>-, ·las que lhe 
ficarem proximas por hum csparo de trcs pnlmbs na parte 
superior c nos lados, c por cinco na parte inferior. 

Art. h5. A occupaçiio rlos terrenos concedirlos será 
feita, em geral, seguindo linhas rectangulas, de modo a 
uproveitar o terreno o mais possircl. 
o Art. 46. Os terrenos concedi tios, que não forem occu
pudos immedilltamcnte depois dn ~un cntre0n, deverão ser 
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mareados, dentro tle Ires dins, com signal duradouro c vi
sível, que indique a extensão da superficic c a duração da 
concessão. '· 

Art. 1.7. Toda e!qualqucr conccs~ão que não for mar
cnda no prazo do A~ligo autcccclcntc podcr<Í ser dada a 
outro concessionario, '·sendo lodnvia o seu dono indcmui
sado com outra ignal 1 quando venha reclama-la. 

Art. 4.S. Os signaes uc .ti nados a marcarem visivel
mente as concessões der. •o ser conservados constantemente 
pelas familills sobre os :renos concedidos, n fim de./·'·· 
ta rem os enganos que 1- ossão occorrcr. c-

A administraçüo dos Cemiierios não he rcsponsavel pc
los inconvenientes que resultarem da falta de conscrvaçiío 
destes signaes. 

Art. 49. Nenhuma r "PUIIura concedida por cinco an
nos poderá ser convcrlid ~m conccssüo perpetua, ou de 
20 c 40 armos, salvo se ., terrenos em qnc estiverem essas 
sepulturas vierem a se•· designados pelo l'rovcuor para con
cessões perpetuas, . o'" ,wr aqucllcs prazos. 

Art. 50. As concessões de 20 e de /,0 annos poderão 
ser renovadas quantas vezes forem requeridas, mediante o 
prc~o fixado na Tabclla n.• 1. 

Art. 51. Depois de feito o primeiro cntcrramento em 
h uma sepnllura perpetua, ou uc 20 ou de l~O annos, 
nenhum corpo poderit ser ahi posteriormente dcrwsitado 
sem dcspncho do Provedor iÍ vista da concessão. 

Art. 52. Seja qual for o pretexto, nenhum enterra
mcnto se fará nas sepulturas de 20 ou de 40 annos no de
curso dos ultimos cinco annos da concessão. 

Art. 53. As sepulturas de 20 ou de !t-O unnos qnc não 
forem renovadas pelos conccssionnrios, seus procuradores 
ou famílias, serão reputadas abandonadas, c a Administra
ç:io do Cemitcrio tomaní posse dos terrenos concedidos no 
estado em que se acharem. 

Art. 51. Para que a posse tenha lugar, o Proveclor, 
a quem o Administrador do Ccmiterio participará achar-se 
lindo o prazo da êonccssão , ordenará que pelos jornaes 
mnis lidos seja feita essa declaração, para que os intercs
sn1los fa~~ão demolir on remover as construcçõcs c monu
mentos no pruzo de tres mczcs, aelo este que tcn't lugar 
na prcscnçu do Auminislrauor do Ccmilcrio, ou de seus 
guanlas. 

Art. 55. FinJo o praz0 de lrcs mczcs do Arti3o ante-
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cedente, se os interessados não tiver'bm cumprido o seu 
dever, a Administração do Cemiterio. com ordem do Pro
vedor, mandará arrancar , demolir, r'J remover as construc
ções, monumentos, ou. outros quae: squer signaes funebres 
e tomará immediatamente posse dos \terrenos. 
- Art. 5G. As pedras , grades de ~ferro, e outros signaes 

duradouros que forem extrahidos das sepultura~, ficarão du
rante hum anno á disposição di>.· fafnilias a quem perten
cerem, as quae~, com despacho .-' Provedor , poderão re
rcber esses objectos no estado l ~ que se acT1arem , pa
gah.: ~ ,>:·intc mil réis pelas despt.. las de sua demolição c 
conservação. ... ' 

Art. 57. Os restos mortaes L[Ue estiverem nas sepul
turas de 20 ou de 40 annos , cJ que findo o prazo não 
forem reclamados, serão enterr ''los em valias especiaes 
mais fundas que as ordinarias. ra 

Art. 58. Se porem as sep~a .. uras, cuja concessão ti
ver acabado, encerrarem restos de I) 0mens celebres que não 
tiverem representantes , poderão estt ~estos ser encerrados 
por ordem do Governo, e a requisi~âo da Camara Muni
cipal; ou sem ella, em urnas, ·e transportados para li Ca
pella do Cemitedo, onde occuparão lugar distincto. 

Signaes exteriores perpetuàrão o nome dos mortos, que 
merecerem esta honra. 

Art. 59. Nos Cemiterios publicas haverá huma casa 
para deposito provisorio dos éorpos qne tiverem de ser enter·
rados em sepulturas perpetuas, ou de 20 e de ~.O armos , 
que não se acharem ainda construídas. Os corpllS serão ahi 
collocados em uichos numerados segundo a ordem da en
trada. 

Art. 60. Nenhum corpo poderú ser levado a este de
posito senão por ordem especial do Provedor, a qual não· 
será dada senão para os corpos de que trata o Artigo ante
cedente, c que se acharem fechados em caixões de chumbo 

....... soldadGs e encerrados em outros de cedro, vinhatico, ou. 
outra madeira superior. 

Art. 61. O tempo que esses corpos poderão perma
necer no deposito será designado pelo Provedor em cada 
caso especial. 

As famílias obrigar-se-hão a receber, no fim do prazo 
que for marcado , os corpos parr1 serem sepultados nos ter
renos que lhes tiverem sido concedidos, e, não cumprinJo, 
esta obrigação, a Administração dos Cemilerios fará. sepul-



103 

ta -los nesses terrenos, do que se lavrará termo na pre
sença de testemunhos. 

Art. 62. As familias que desejarem fazer conduzir 
hum corpo pora o deposito entrarão pora o cof1·e da Em
presa com a quantia ele 20 ;tllOOO. 

Art. 63. O Administralklr de cada hum dos Cemite
rios publicos terá hum livro de registros, que indicará o 
movimento da entrada c sabida dos corpos assim depositados, 
numerando os nomes dos mortos , segundo a ordem da 
entrada. 

Art. 6". Haverá tombem nos mesmos Cemiterios livros 
llistinclos, numerados e rubricados pelo Provedor da Santa 
Casa para nelles se fazerem os assentos das pessoas que nos 
mesmos Cemiterios se enterrarem, pela ordem numerica e suc
ccssiva do dia, mez e anno em que os enterramentos tiverem 
lugar; com declaroção do nome c cognomes do finado, c de 
todas as mais individuações que constarem da nota, que ~ão 
obrigadas a apresentar as pessoas que fizerem os pedidos de 
enterramento mencionados no Artigo 92 e designação do 
quadro em que o enterramento tivc1· lugar_ 

Esta disposiçúo comprehende os cnterramentos em covas, 
valias, carneiros, tumulos, ou mausulcos de propriedade par
ticular, e até mesmo os dos Cemiterios pnrticulares, que exis
tirem dentro dos Cemiterios geraes. 

CAPITULO IH. 

Disposições geraes ácerca dos Cemiterios Publicas. 

Art. 65. As horas em que as portas dos Cemiterios devem 
estar abertas, c a ordem e portas por onde devem entrar os 
enterros serão designadas pelo Provedor da Santa Casa, de
pois de cercados os mesmos Cemiterios. 

Art. 66. Ile prohibipa a entrada nos Cemiterios ás pes
soas embriagadas, aos que estiverem fumando, aos mascates e 
quitandeiras, ás crianças não acompanhadas por suas· familias, 
aos collegiaes em passeio ás pessoas que levarem cães ou 
outros animaes domesticas, e a todas as que não estiverem 
decentemente vestidas_ Os contraventores incorrerão na multa 
de 5 a 20;tll000. 

Os poes, mãis, tutores, curadores, mestres, directores, 
ou protectorcs responderão pelas contravenções praticadas por 
seus filhos~ pupilos, discípulos, ou protegidos. 
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Art. G7. Os indivíduos cpw dentro 1!0 recinto tios Cem i· 
terios não se portarem com todo o respeito, ou que infrigircm 
qualquer das disposições deste 1\egulamento, serão conduzidos 
pelos Guardas á porta do Cemiterio, c delle cxpellidos. 

Art. 68. He prohibido: 
1.0 Escalar os muros dos Comilerios, c as grades ou eer

cados das sepulturas, andar sobre os bancos de relva, subir 
üs arvores, aos munumentos, mausuleos, ou carneiros, dei
tar-se sobre a relva; escrever qualiJUer cousa nos monumen
tos , pedras tumularcs e arvores; cortnr ou arrancar as ilores 
plantadas sobre as covas, c causar qualquer deterioraçflo nas 
sepulturas. 

2.0 Tirar os cadaveres dos Cemiterios, salvo nos casos de 
exhumação competentemente autorisatla. 

3. o Violar as sepulturas, monumentos c tumulos. 
4. o Lançar immundicia em qualquer parte do Cemiterio, 

ou conspurcar os monumentos c sepulturas. 
5. o Vogar pelos caminhos de separação dos sepulturas, ou 

parar ahi sem necessidade. 
Qualquer violação destas disposições dorú lugar á multa 

de lO a 50.1!000, e, segundo a gravidade do caso, á prisão por 
oito dias até seis mezes, ao prudente arbítrio da Autoridade 
que a impuzer. 

As mesmas penas serão impostas, sem prejuízo de outras 
em que possâo ter incorrido, nos coveiros ou outras quaes
quer pessoas que tirarem as roupas, mortalhas, ou outro ob
jecto com que ~c acharem os cadaver~s. 

Art. 69. He igualmente prohibido collocar sobre as covas 
cousa que po~sa tentar a cobiça dos malfeitores, e ser facil
mente extrahida. 

A Administração dos Cemiterios não responderá pelos roubos 
de taes objectos. 

Art. 70. Toda a pessoa que for suspeita de ter tirado, 
sem autorisação regular, qualquer 9bjecto pertencente a huma 

, sepultura será conduzida pelos Guardas á presença do Admi
nistrador, e, verificado o facto, será presa e entregue ;í Au
toridade policial competente. 

Art. 71. Todas as contravenções que se derem no recinto 
dos Cemiterios serão provadas com o testemunho dos Guardas: 
e quando houver lugar a imposição de multa c prisão, será 
isso requerido pelo Administrador do Cemiterio a qualquer Au
toridade a quem competir o julgamento das contravenções das 
posturas. 



As muitos ser<io julgadas em favor da Em preza l'unerarin. 
As indemnisações por deterioração serão requeridas pelos in
teressados á Autoridade competente. · 

CAPITULO IY. 

Da conslrucri'ío dos tumidos, plantaçõe$, collncarflrs de signftes 
f'unerarios e inscnj1çiies. 

Art. 72. Todas as pessoas que posmirem nos Cemilerios 
pnblicos terrenos concedidos perpetuamente, por 20 ou por 
40 annos, poderão fazer levantar nellcs mausolcos ou mo
numentos, ou construir carneiros para suas familias. 

Art. 73. Quando se construirem carneiros com cata
cumbas ar.ima do nivel do solo, nenhuma poderá ter me
nos profundidade do que sete palmos, e nenhum corpo será 
nellas depositado senão encerrado em caixão de chumbo for
rado de madeira. 

Os carneiro3 deverão estar sempre fechaJos, e as suas 
portas abrir-se-hão dentro dos limites da concessão, sem que 
por pretexto algum se estabelec.a a entrada abrindo sobre 
os caminhos ou espacos livres. 

Art. 7 4. Os Administradores dos Cemiterios inspeccio
narão os trabalhos das construcções , de maneira a preve
nir os perigos que possão resultar das más construcções, e 
tudo o que possa ser nocivo ás sepulturas proximas. 

Para este fim o concessionario ou emprezarío não po
derá dar começo á obra sem o participar tre11 dias antes ao 
Administrador, e receber d'este licença por escriplo. 

Art. 75. Nos casos em que os limites da concessão 
sejão excedidos, se o constructor não se qnizer limitar ao 
terreno concedido, o Administrador suspenderá os trabalhos, 
requerendo, se for necessario , a intervenção da força pu
blica. Os trabalhos nao poderão continuar senão quando o 
terreno usurpado tiver sido regularmente concedido. 

Art. 76. He prohibido lavrar ou cortar dentro dos 
Cemiterios publicos us pedras para a construcção de monu
mentos. Os Guardas não deixarilo entrar para o Cemiterio 
senão os materiaes já promptos para serem assentados. 

Art. 77. Os materiaes destinados ás construcções, c 
3 terra proveniente das escavações serao depositados em lu
gar marcado pelo Administrador. 

Art. 78. Os andaimes necessarios para O!< trabalhos 
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das !ionstrucções deverão ser assentados de maneira que néio 
sejão nocivos ás construcções proximos, nem ;ís plantoções 
existentes sobre os sepulturas. 

Art. 79. Quando do trabolbo dos constructores resul
tar algum estrago ás sepulturas visinhas, o Administrador 
lavrará auto, que remetterá ao conccssionario interessaJo, 
para requerer o que julgar conveniente em reparação do 
estrago. 

Art. 80. No dia de finados , c nos Domingos c dias 
de guarda não será permittido trobalhar nas construq;ões 
que se fizerem nos Cemiterios publicos. Com tudo as famí
lias poderão trabalhar por suas mãos nos pequenos jar
dins, que tiverem nas sepulturas dos seus parentes. 

Art. 81. As plantações deverão ser feitas, sem ex
cepção, dentro das concessões, e dererão esta•~ dispostas de 
maneira que por sua projecção não deteriorem us sepultu
ras visinhas, nem embaracem os caminhos. 

Art. 82. Toda a plantação que for reconhecido noci
va, deverá ser arrancada logo que a Administroção o requi
sitar. 

Art. 83. Nenhuma inscripçilo ou epitaphio será posto 
nas cruzes o pedros sepulcraes, on monumentos, nem ad
mittida nos Cemiterios publicas sem autorisaçilo especial do 
Provedor. 

Art. 84. Para se obter esta autorisação apresentar-se
ha requerimento ao Provedor, no qual se deve declarar o 
nome da pessoa que requer , suas relações com o fallecii:lo, 
em cuja sepultura quer pôr a inscripção ou epitaphio, a 
data da concessão da sepultura e a qualidade della, e fi
nalmente as palavras da inscripção ou epilaphio. 

Art 85. Se o Provedor entender que a inscripção ou 
epitaphio, que se lhe apresenta, offende á moral, á Auto
ridade , a qualquer corporação ou cidadao , ou á memo
ria do finado, ou que está muito incorreta , negará a au
torisação, pondo no requerimento o despacho seguinte- Re
forme. 

Art. 86. Se o requerente niio concordar na reforma 
do epitaphio ou inscripção , poderá recorrer do Provedor , 
por simples petição dirigida ao Ministro do Imperio, qne 
decidirá definitivamente se a inscripçüo ou cpitaphio deve ser 

·admittido tal qual · se apresenta, ·ou ser Sllbstituido por 
outro. de conformidade com o despacho do Provedor. 

lliiliiiiiiiiiÍI _______ _ 
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Ct\.PITULO V. 

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

Dos vehicttlos de conrlucção de cadaveres, caixões, armações, 
e mais obJectos do serviço dos enterros. 

Art. 87. O serviço dos enterros da Cidade do Hio de 
Janeiro, na parte relativa aos vehiculos de conducção de cu
deveres, caixões, armações e mais objectos proprios das 
salas morluarias fica dividido em duas classes. 

A 1 ." constará de huma unica ordem; e a 2." de seis 
ordens de serviço na conformidade das Tabellas n." 2 , 3 
e 4 , e das observações a ellas annexas. 

Art. 88. As taxas fixadas nas referidas Tabellas e ob
servações não poderl'io ser exercidas, sob pena de multa de 
100 a 200;t!l. 

Se o excesso for commettido por algum empresario , 
o producto da multa reverterá em beneficio da Empresa Fu
lleraria; e se for commettido por esta, reverterá em favor 
da lllustrissima Camara Municipal. Estas multas serão im· 
postas pelo Chefe de Policia , com recurso para o Ministe
rio do lmperio. 

Art. 89. Os objeclos de cada classe e ordem não po
derão ser augmentados, nem substituídos por outros, excepto 
nos casos prevenidos no Art. 51 ; mas as pessoas encarre
gadas dos funeraes poderão dispensar dos objectos mencio
nados nas Tabellas aquelles que julgarem desnecessarios. O 
preço fixado para cada classe e ordem será diminuído ou aug
mentado na proporção do valor dos objectos que forem for
necidos. 

Art. 90. A Santa Casa da Misericordia , a cujo cargo 
se acha a Empresa Funeraria, póde fazer por Agentes seus, 
ou por sub-empresarios , todo o fornecimento dos ohjectos 
respectivos , ou parte delle; mas em ambos os casos debaixo 
de sua direcçl'io, fiscalisação e responsabilirlade immediata. 

Art. 91. Os pedidos para os fornecimentos dos fune
raes deverão ser apresentados por escriptu no Escriptorio da 
Empresa Funeraria ao Agente ou Agentes para esse fim no
meados, com antecipação de 6 horas pelo menos. No caso 
de epidemia este prazo poderá ser modificado segundo as 
necessidades. 

Art. 92. Os sobreditos pedidos de fornecimento serão 
escriptos por duas vias em Tabellas impresas, fornecidas 
gratuitamente pela Empresa Funcraria, e nclles designará: 



( 108 ) 

1. o O nome e cognomes dQ finado , a sua naturalidade, 
condição civil, idade , estado , e profissão; a rnolestia de que 
l"alleceo, e o lugar e numero da casa de sua morada ou on
de o corpo se achar depositado. Se for indígena engajado 
deverá esta circunstancia ser declarada ; se for escravo, a na
çüo a que pertence, e o uome do senhor; e se for africa
no livre, o nome da pessoa ou Repartição a quem os seus 
serviços tiverem sido concedirlos. 

2. • A classe e ordem das Ta bel las por que se hão de fazer 
os fornecimentos, com declaração nominativa dos objectos que 
forem dispensads, oficando entendido que devem ser foruecídos 
todos os outros que não forem designadamente di~pemados. 

As duas referidas vias de pedidos serão ambas assigna
das por pessoa que se responsabilise pelo pagamenlo das 
despezas, e pelo Agente da Empresa Funeraria responsavel 
pelo fornecimento: a 1. • dellas Ferá entregue a essa pe~soa, 
e a 2.• ficará com o Agente. 

Art. 93. A Empresa :Funeraria e seus sub-empresarios 
encarregados do serviço dos enterros são obrigados a tome
eer· todos os objet;tos relativos aos mencionados pedidos , 
wm alteração nem substituiçfw, salvo nos casos declarados 
no Art. 95; e quem assignar esses pedido~, bem como as 
pessoas ou famílias a quem pertencerem os funeraes , sJo 
solidariamente obrigadas ao prompto pagamento das despe
zas á vista dos respectivos pedidos; e só poderão recusar
se ao pagamento, no todo ou em parte, se todos os ob
jectos fornecidos, algum ou alguns delles deixarem de ser 
da classe e ordem designadas no pedido. Se o pagamento 
se fizer antecipadamente, terá lugar a competente recl;Jmação. 

Art. 94. Para que a recusa ou reclamação possa ser 
admiltida, IJe indispensavel que as partes interessadas, no 
acto da apresentaçilo dos objectos, declarem á pessoa que 
os apresentar quaes os que não acceitão por não serem da 
classe e ordem ou qualidade designada no pedido ; isto na 
presença de duas testemun:1as dignas de fé. 

A Empresa Funeraria, independente de reclamaçilo, fis
calisará os fornecimentos feitos pelos sub-empresarios , para 
effeito de requerer que lhes seja imposta a multa de que 
trata o Art. 88, quando faltarem aos seus contractos , e fi
zerem fornecimentos de qualidade inferior áquelles a que são 
obrigados; .c os A1lministradores dos Cemiterios terão por 
obrigação notar, testemunhar, e participar ao Provedor to
dai as infracções commctlida~ pelos sniJ-crnprcsurios. 
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Art. 9;). A Empresa l<'uneraria hc obrigada por si, ou 
por seus sub-Empr·e~arios, a conservar elfectivamente dispo
níveis os objectos designados nas tabellas annexas a este Re
gulamento, que 'forem necessarios para satisfazerem a todas 
as requisições de enterramentos que diariamente se apre
sentarem, tanto em circunstancias ordinarias como em tem
po de epidemias; com declaração porêm de que, durante 
estas, poderá supprir as exigencias da primeira Classe com 
objectos da primeira ordem da segunda, e estes com os da 
segunrla ordem da mesma Classe , sem que torlavia possa 
exigir maior preço que o correspondente á Classe e ordem 
que elfectivamente for fornecida. 

Art. 96. Fica concedido á Empresa Funernria o prazo 
de sei!! mezes parn fazer apromptar os ohjeclos da primeira 
Classe, de que não estiver ainda provida ; e entendidn que, 
durante o dito prazo , não será obrigada a fazer fornecimen
tos por essa Classe, ainda quando sejão perdidos. 

Art. 97. He prohibida a conducção de cada veres em 
redes, pannos, esteiras , ou caixões abertos e descobertos, 
dentro da demarcação desta Cidade, sob pena de huma mul
ta de 20.J'Z:I para a lllustrissima Camara Municipal paga da 
Cadêa pelos conductores dos cadaveres. 

Art. 98. A Empresa Funeraria he obrigada a estabe
lecer vehiculos de conducção, e caixões apropriados para 
a boa execuç<'io da disposição do Artigo antecedente; de mo
do que ella não se torne mui onerosa ás classes pobres. 

Art. 99. A. mesma Empresa fornecerá conducção gra
tuita aos indigentes , que, por não poderem ter sepultura 
particular, tiverem de ser enterrados nas valias gratuitamen
te; e bem assim aos que fallecerem nos Hospitaes da San
ta Casa da Misericordia, e suas Enfermarias externas, nos 
Ho~pitaes e Enfermarias do Governo ou nas prisões, c aos 
padecentes e corpos que forem remettidos pelas Autoridades 
policiaes nos casos em que tenhão de ser sepultados nas 
valias como indigent~. 

A conducção gratuita dos corpos remettidos pelas Au
toridades policiaes entende-se a que tiver de ser feita para 
os respectivos Cemiterios, e não para outros lugares. 

Art. 100. As Tabellas das taxas das sepulturas, e dos 
objectos do serviço dos enterros, deverão estar collocadas per
manentemente dentro das Capellas dos Cemiterios, por fór
ma que possão ser vistas por lodos os qnc as queiriío con
~ultar. 
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Art. 101. A nenhuma Irmandade, corpora~ão, assos
siação ou pessoa he permittido ter Cemiterio destinado a 
sepulturas de cadavcrcs na Cidade do Rio de Janeiro , cx
ceptuando-sc os Cemitcrios publicos c particulares designa
dos no presente Itegulamenlo , c os que forem concedidos 
na fórma delle, e das disposiçôes dos Arts 4. 0 c 5. 0 do 
Decreto N. o 583 de 5 de Setembro de 1 S50. 

Os que contravierem a presente disposição incorrerão 
nas penas declaradas no Art. 8. o do mencionado Decreto. 

Art. 102. Nas Igrejas e Capcllas da Cirlade do Hio de 
Janeiro não serão admiltidos depositas de cadavcres e de 
restos mortacs; salvo sendo de pe,soas da Família Imperial, 
ou das designadas nos §§ 1. 0 c 2. 0 do Art. 4·." do men
cionado Decreto. 

Os que contravicrcm esta disposição serão multados em 
200 ;tjl 000 em favor da Empresa Funcraria , c seriio obri
gados a fazer conduzir os cada veres, e restos morlaes para 
os Cemiterios publicos, pagando as despczns. 

Art. 103. He prohibirlo a qualquer pessoa ou corpo
ração não autorisada pela :Empresa Funeraria fazer o forne
cimento de caixões, vehiculos de conduc~iio c tndo .o mais 
que for relativo ao serviço dos enterros , regulado nas Ta
bellas annexas a este Hegulamento , salva a disposi~·ão dos 
§§ 2.0 e 3.0 do Art. 5.• do Decreto N. 0 583 de 5 de Se
tembro de 1850, ficando declarado que na excepção do § 
3. 0 do mesmo Artigo devem entender-se comprchcndidos so
mente os vehiculos de conducçilo que consistirem em car
ruagens , carros , ou seges, empregadas cffectivamcnle no 
uso pessoal de seus proprietarios ; e na classe dos demais 
objectos do serviço funebre não seriio contemplados os cai
xões, nem armações de urnas ou eças, ou outro qualquer ob
jecto que possa conhecer-se que foi preparado premedita
damente para o serviço dos enterros. 

Os que contravierem ao disposto neste A r ligo incorrerão 
na multa de 100 a 200~000, e perdlil'ão os objectos for
necidos , tudo em favor da Empresa Funeraria. 

Art. 104. As Administrações a quem competir a di
recção dos Cemiterios particulares, se concederem terrenos 
para sepultura de pessoas que não possão ser enterradas nos 
ditos Cemiterios, ou para deposito dos restos mortaes das 
referidas pessoas, pagarão em beneficio da Empresa Funera
ria a multa de 200~000, além da quantia que tiverem 
recebido ·por semelhantes concc~sõcs. 
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Touas as multas determinadas neste Capitulo, serão im
postas pelo Chefe de Policia, com recurso administrativo mas 
sem suspensão para o Ministro do Imperio. 

Art. 105. Continua em vigor a Tabella annexa ao De
creto N. 0 901 de 16 de Janeiro de 1852, que regula a ta
xa dos caixões dos cadaveres das pessoas de crenças diver
sas das da Religião do Estado. 

Art. 106. Fica revogado e subslilnido por este oRe
gulamento approvado pelo Decreto N. o 196 de U de Ju
nho de 1851 , continuando em Yigor só mente, na parte re
lativa á traP,smissão das sepulturas concedidas até a data da 
publicaçao do presente Hegulamento. 

Palacio do IUo de Janeiro em 17 de Fevereiro ue 1855. 
Luiz Pedreira do Coutto · Ferraz. 
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Taxas das sepultru•as, armações, caixõe"' e 
vehieulos de conduc~~iio na Cidade do Rio 

tle Jancia•o t_~ Sf"ns snhurbios. 

Tabella N. o f. 
TAXA DAS SEPUL Tl:RAS. 

Sepulturas em valias. 

Sendo possoa livre ......................... . 
Sendo escravo de pessoa na o indigente ........ . 

Srpulturas r·azas por tempo de ;; annos. 

Para pessoa maior de 7 armos. 

Sendo conduzida em vehiculo da 1. • Classe ou da 1. • 
Ordem da 2.• Classe ........... : ......... . 

Da 2. • e 3. • Ordem da 2. a Classe .... . 
Da 4.• idem ................•...... 
Da 5.• idem ...... · ............... . 
Da 6.• idem ...................... . 

Para criança menor de 7 annos. 

Sendo conduzida em vehiculo da 1. • Classe ou da 1. • 
Ordem da 2. • Classe ...................... . 

Da 2. • e 3. • Ordem da 2. • Classe .... . 
Da 4. a idem ...................... . 
Da 5.• idem .................•..... 
Da 6.• idem ...................... . 

Sepulturas em carneiros. 

Gratis. 
2J000 

30.)000 
20.l000 
15.)000 
8.)000 
6.;000 

25.;000 
15.)000 
10.?000 
6.?000 
4JOOO 

Sendo pessoa maior de 7 annos e por tempo de 
5 annos • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.)000 • 
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Sentiu pessoa menor de 7 annos, pelo mesmo 
tempo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 60h000 

Sepulturas perpetuas. 

Terreno até 100 palmos quadrados, por palmo 
quadrado ............................... . 

Dito de 101 a 200 palmos quadrados, idem ... . 
Dito de 201 a 300 palmos quadrados, idem ..•. 
f) i to de 301 a 400 palmos quadrados, idem .... 

Sepulturas por 40 annos. 

8;>000 
10.>000 
11b000 
12.)000 

A terça parte do custo das sepulturas perpetuas, ou sejão 
concedidas pela primeira vez, ou renovadas pelo mesmo es
paço de tempo; sendo porêm renovadas por 20 annos pa~ 
garão a 6. a parte. 

Sepulturas por 20 muws. 

A 5. • parte do custo das sepulturas perpetuas, pela 1. • 
vez. 

E pelas renovações pelo mesmo espaç,o a 6.• parte do 
dito custo. 

Tabella N.o 2. 

f . " C L AS..~ E. 

ORDDI UNICA. 

ADVLTOS. 

Sala mortuaria. 

Armação dos vãos interiores dus portas e juncllas 
com portadas de \·eludo preto , guarnecidas de 
galão e franjas de ouro entrcfiuo, e sanefa; ~2r · 
respondentes : cada portadu . . . . . . . . . . . . . . . . 8.)000 

Altar com Espaldar, de seda preta de ouro entre-
fino , fronttll do mesmo guarnecido de galão e 



( 114) 

franjas entrefinas, e banqueta correspondente 
com todos os seus pertences, não sendo menos 
de seis castiçaes com vellas novas de libra. . . . 36.'J000 

Eça de talha dourada e almofadas de veludo pre
to com bordados finos , seis tocheiros, e csles 
cada hum com tres arandelas douradas em fôrma 
de candelabro com tochas novas. . . . . . . . . . . . . 1.0.\000 

Caixões. 

N." 1. 

Caixão de madeira coberto de seda preta bordada 
de ouro fino, forrado de setim branco superior, 
guarnecido de duas ordens de galão de ouro 
fino de 22 a 2~ linhas de largura, com seis 
argolas de metal lavradas e cadeado donrado 
entregue em casa do finado, sendo até 60 po-
legadas ................................. . 

Por polegada de excesso ............ . 

N. 0 2. 

Caixão de madeira coberto de veludo preto forrado 
de setim branco com duas ordens de galão en
trefino de ouro de 32 a 36 linhas de largura, 
com seis argolas douradas, e cadeado tambem 
dourarlo, entregue em casa do finado, sendo 
até 60 polegadas ........................ . 

Por polegada de excesso ............ . 
Habito de qualquer ordem com capa de lila ou 

alpaca .......................•........... 
Vestir o Corpo ............................ . 

Yehiculos. 

Carro de columnas com estrado ricamente doura
do, o tejadilho pela parte interna coberto de ve
ludo preto com huma cruz de ouro , almofada 
coberta com panno preto com franjas e galão 
de ouro , puxado a quatro cavallos rica e cor
respondentemente ajaezados e cobertos de luto, 
com C'.lel~eiro vestido de veludo preto , c eom 

1.80.)000 
6.)000 

200.)000 
6.\000 

8.)000 
6.1000 

chapéo redondo de pello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.)000 
Carruagem de vidro para estado, puxada a quatro 

animaes com mantas pretas agaloadas, com co-
cheiro correspondentemente vestido . . . . . . . . . . :16.;000 
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Coupé para o Parod1o c Sachristáo a dons animae5. 2í.)000 
Seis criat1os a ca,·a!lo , fardados como o cocheiro 

do carro servindo de estribei.ros ao lado do carro 
e com obrigação de njudar a collocar o caixão 
no carro e a descei-o no Cemilerio. . . . . • . . . . 40.)000 

DO:'\ZELL.\.8. 

Sala morluaria. 

A rmnçfto dos 'ãos , Altar, Eça , & c. , identicas 
ás dos Adultos , c pelos preços ahi c5tabeleci
dos t:om a unica dillerença de ser a côr roxa 
em lugar de preta. 

Cai.rões. 

N.• 1. 

Caixão de matleira coberto de seda roxa de ou~ 
fino , forrado de selim branco superior , guar
necido de duas ordens de galão de ouro fino 
de 22 a 2 1t linhas de largura , com seis argo
las de metal lavrado c cadeado dourado, entregue 
em casa da finada , sendo até 60 polegadas .. 

Por polegada de excesso •........... 

N. 0 2. 

Caixão de madeira coberto de veludo roxo, forra
do por dentro de setim branco e guarnecido 
de duas ordens de galão enlrefino de 32 a 36 
linhas de largura, com seis argolas de metal, 
e cadeado dourado , eJllregue em casa da fina
da , sendo até 60 polegadas .•.....•..••... 

Por polegada de excesso .......•..... 

Vestuar-io. 

Tunica c a competente capa de setim superior, 
barras de veludo guarnecidas com galão fino 
de 22 a 2~ linhas de largura e rendas da mesma 

480.)000 
6.)000 

200.)090 
3.)000 
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qualidade, sendo de Nossa Senhora da Concei
çlio , Carmo e outras, com as competentes capas, 
entregue na casa da finada , sendo att! 60 po-
legadas........ . . . . . ................... . 

Por polegada de excesso ............ . 

N.• 2. 

Igual ao N. • 1 com guarnição, porêm , de galão 
e rendas entrefinas, sendo até 60 polegadas .. 

Por polegada de excesso ............ . 

Vehiculus. 

Os mesmos dos Adultos, c pelos preços ahi men
cionados. 

A:\JOS. 

Sala mortuaria. 

Armaçao de v aos, Altar, c Eça iJenticas ás dos 
Adultos , e pelos preços ahi mencionados com 
a ditferença de ser a cór carmezim. 

Caixões. 

N.• 1. 

70~000 
2,)000 

Caixão de madeira coberto de veludo carmczim 
guarnecido eom duas ordens de galão de ouro 
fino de 18 a 21 linhas de largura e forrado de 
setim branco superior com quatro argolas, gar
ras, e cadeado entregue em casa do finado, 
sendo até 30 polegadas ........•....•....• 

Por polegada de excesso ............ . 
Coh:a de damasco carmezim bordada a matiz com 

franjas de ouro : aluguel .........•........ 

160.?000 
5,)000 

N.• 2. 

Caixão de madeira coberto de veludo . encarnado 
ou carmezim, e forrado de setim branco, guar
necido com duas ordens de galtio entrefino de 

..... --------~---~ 

8.?000 

·~ 
i 
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18 a 21 linhas de largura, com quulro argolas, 
garrus, e cadeado dourado, entregue em casa 
do finado, sendo até 30 polegadas ......... . 

Por· polegada de excesso ............ . 
Colxa, a do n. • 1 ................. . 

re.çtuario. 

N.• 1. 

Tunica de selim superior, capa de veludo forrada 
de selim, barras de veludo guurnceidus de galão 
de ouro fino com palma, cnpella c penteudo 
correspondente, sendo até trinta polegadas ... . 

Por polegada de excesso ............ . 
Vestir o Corpo ............................ . 

N. 0 2. 

Igual no do N. o 1 com o galão e renda cnlrefina, 
sendo até 30 polegadas ................... . 

Por polegada de excesso ............ . 
r eslir o Corpo ............................ . 

Vehicul os. 

Carruagem de vidro puxada a quatro cavallos 
correspondentemenle ojaezados e coqertos de 
gala, c tudo o mais em relação com o coche 
de adultos .............•.............. · .. 

Coupé para o Parocho e Sachris!ão, a dous anímaes. 
Seis criados fardados correspondentemente em re

lação aos de adultos. • . . . . . . . • . . . . . . • ..... 

!}0,)000 
2.;500 
8.l000 

112.)00l) 
3.>000 
6.>000 

70.)000 
2~000 
6.?000 

100.>000 
20.)000 

40.)000 
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Taht•lht N.o 3. 

t.a ORDK\1. 

_\nu;ros. 

Sala mortuaria. 

Armação dos ;·ãos interiores das portas c janellas 
com portadas de damasco preto e sanefas cor
respondentes , tudo guarnecido de galão entre-
fino : cnda portadn .............. _ . . . . . . . . . 4,,000 

Altar com frontal 1lc veludo preto c e~paldnr de 
lhama, pernas e sanefas de veludo corresponden
tes, tudo guarnecido de galão de ouro cntrefino, 
Çrucifix:o e seis casliçaes prateados com vellas 
novas de meia libra. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.)000 

Eça dourada com almofada de veludo prelo, e seis 
tocheiros tambem dourados com tochas novas. . 28.>000 

Caixão. 

Caixúo de madeira coberto de vcludilho preto, for
rado de selim branco c guarnecido com duns or
dens de galão entreHno vulgar de 36 a 4-0 linhas 
de largura com seis argolas douradas, posto em 
casa do finado ..............•............ 

Habito de lila ou alpaca de qualquer Ord'em ... . 
Vestir o Corpo ............................ . 

Vehiculos. 

Coche com columnas douradas, com sanefas e co
cheiro fardado de preto, puxado a quatro ca
vallos ricamente ajaezados . • . . . . . . . . .....•. 

O mesmo coche puxado a quatro bestas .....•.. 
Carruagem de luto l1Ulada a quatro bestas ..... . 
Carro para o Parocho e Sachrislão, puxado a duas 

bestas . . • • . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . • . . . . . . . . . . 

90.)000 
8.)000 
6.>000 

80.)000 
70.>000 
21.)000 

16,)000 

' 
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Cinco criaJos farJauos, hum no assento da almu
faJa com o cocheiro , e quatro a cavallo para 
acompanharem , e njnuarem a collocar o caixão 
nu ctJrro c a descei-o no Ccmitcrio. . . . . . . . . . 25,1000 

llO:'IZELL\S. 

Sala mortuaria. 

Armaçfto de vnos, Altar, e l~ça, idcnticas á dos 
Adultos com a unica di1Tcrença de ser a cor roxa 
em lugar de preta. 

Caixuo. 

Caixão de madeira coberto de selim roxo de pri
meira qualidade, forrado de selim branco e 
guarnecido rom duns ordens de galão cntrefino 
vulgar de 27 a 30 linhas de largura com seis 
argolas douradas, posto na casa da finada. . . . 85.)000 

l'estuario. 

Vestido de filó branco de algodão bordado de pri-
meira qualidade , véo da mesma fazenda orna-
do de renda eutrefina, palma c capclla corres
pondente, e cinta de seda larga de fita. . . . . . 36.)000 

Vehiculos. 

Os mesmos de Adultos, e pelos preços ahi men
cionados. 

A;'i'JOS. 

Sala mortuaria. 

Armação de vãos, Altar, e Eça, identicas a dos 
Adultos pelos preços ahi mencionados , com a 
diiferen('a de ser a côr cnrmezim. 

Caixão. 

Caixão de madeira, coberto de vcludilho on setim 
carmezim de primeira qualidade , forrado de ~er 
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tim bronco, guurneritlo cnm dnr~s orJcns de 
gali.io cntrelino vulgar de 18 a 20 linhas de 
largura , coni quatro garras, e quatro argolas 
e cadeado dourndo, posto em casa do finado. 52.)000 

Colxa de damasco curmczim com franja de ouro; 
aluguel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6.>000 

J'cslurrrin. 

lle S. Joiio Evangelista, Conceiçao, Carmo , S. 
José ou outros semelhantes, com tunica de sctim 
branco de boa qualidade, cnpn de veludilho, 
guarneeida de gnliio entrcfino de 18 a 20 linhus 
de largura, e renda, palma, capelln, e pentea-
do e o mais que he do eslJio ............ . 

Vestir o l.orpo ...................•... , .... . 

J 'e h intlos. 

Carruag~m com cocheiro fardado de gala e os 
animaes ricamente ajacwdos. 

Sendo puxada a h cava !los .•.......•. 
a 4 b~stas ....•...• · ... 

Carro para o Parocho e Sachristão, puxado a duas 
bestas .................................. . 

Cinco criados fardados de gala, ~endo quatro a 
cavallo, c hnm na almofuda com o cocheiro . 

• \Dt;LTOS. 

Sala mortuaria. 

!~:l.lOOO 
G.\000 

1)0.)000 
50.;000 

JG~OOO 

25:,000 

Armaçüo de viios interiores das portas e Janellas 
com portadas de belbutina preta guarnecidas 
de galão enlrefino vulgar, e sanefas correspon-
dentes : cada portada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4J000 

Altar de frontal de belbutina preta com espaldar 
de lhama, pernas e sanefas correspondentes 
guarnecidas de galão entrefino vulgar, Crucifixo 
e quatro castiçaes prateados com velas de meia 
libra principiadas a servir ... , ....... , . . • . . • 20.l000 
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Er;a doma,Ja eom almofatlas de helhulina preta c 
seis tocheiros lambem Jourados com tochas prin-
cipiadas a servir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.\000 

Caixilu. 

Cai-.;iio tle madeira coberto de bclbutina preta for
rado rlc selim branco c guarncci1lo com lmma 
ordem tlc galiio cntrelino vulgar Je z,i a 28 
li:dws de largura, com seis argolas Je metal 
tlourado, posto em casa do finado ......... . 

Habito de qualquer Ordem, de lila ou alpaca com 
capa .................................. . 

\estir o Corpo ........................... . 

Velu"culus. 

Coche Jc colnmnas pi::tado de preto com guar
ni,_:ücs c filetes dourados, c stmcf'as, pnxntlo 
a quatro bestas coiTCSlHlilucnlerncnle ajaezadas, 

58.)000 

8.l000 
G.:OOO 

com o cocheiro fardado de preto . . . . . . . . . . . !í0.\000 
Carro puxado a duas lwstas para o Parodio c 

~iachristão. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 G,'1000 
Cinco criatlos fardados como os da primeira 

ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25;)()()0 

llO:'\ZELL.\:-; . 

. 'iala morlllarÚL. 

Annar;1o dos riio!', Altar, e f:ça itlcnlinh ús dos 
Adultos pelos prc~·os ahi mencionados, com 
a dill'l'rcnr:a de ~c·r a rtn· roxa em lugar de 
preta. 

f ·o inln. 

Caixão de madeira couerlo de selim rn\o, forrado 
de mclirn ou tafctiÍ branco, guauccido com huma 
ordem de galão culret1no Ynlgar de 2 11 a 2í 
linhas de largura , com seis argolas donr<ulas ' 
posto na casa da finada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO.~OOO 
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J ·estuario. 

Veslido de 111ó branco de algodão liso de pri
meira qualidade, véo da mesma fazenda, guar
necido com renda entrefina vulgar, palma, 
capella correspondente e dnto de fita larga 
de seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.~000 

Vehiculos. 

Os mesmos de Adultos e pelos preços ahi men
cionados. 

.\:.\'JOS. 

Sala morluaria. 

Armaç;1o dos vãos, Altar, c Eça idcnticas a de 
Adultos e pelos preços ahi menciona(Jos, com 
a ditferença de ser a côr carmezim. 

Caixii:o. 

Caixão de madeira coberto de selim carmezim on 
encarnado, forrado de tafetiÍ branco, guarneci
do com huma ordem de galão entrefino vulgar 
de 18 a 21 linhas de largura , com quatro 
argolas douradas, posto na casa do finado .. . 

Colxa de damasco carmczim : de aluguel ..... . 

Vesluario. 

O mesmo que o da 1. • ordem, sendo porem o 
galao, da largura de 12 a 14 linhas de largura. 

Vestir o Corpo . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 

Vehiculos. 

Carruagem puxada a 4 bestas ricamente ajaezadas. 
Carro para o Parocl1o c Sachristao puxado a 2 bestas. 
Cinco criados competentemente fardados como os 

da 1.• ordem .................•..•..•.•. 

34.)000 
k\000 

28.)000 
6.?000 

36.>000 
12.>000 

25,?000 
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ADt;LTOS. 

Sala morluaria. 

Armação tlos vüos interiores das portas c janellas 
com portadas de damasco de lü preta, guarne-
cida de gall'io palheta : cada portada . . . . . . . . . :l.\000 

Altar e espaldar frontal de bclbutina preta, cor
respondcntemente guarnecido, Crucifixo e quatro 
castiçaes com velas de meia libra começadas a 
servir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.)000 

[~a preta com frisos dourados , e quatro tochci-
ros tambem com frisos dourados com tochas 
principiadas a servir. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6,)000 

Caixão. 

Caixão de madeira coberto de bclbutina preta 
forrado de morim branco, c guarnecido com 
huma ordem de galão palheta superior de 18 
a 20 linhas de largura, com seis argolas de 
metal amarello , posto na casa do finado .... . 

Habito de lila sem capa ..................... . 
\"estir o Corpo ............................ . 

Vehiculos. 

32.)000 
5.)000 
5.)000 

Coche de columnas pintado de preto com gunrni
ç:lo e filetes dourados inferior ao da ~ .. · orclem, 
puxado a quatro besta5 com cocheiro fardado. 40~000 

Carro puxado a duas bestas para o Parocho c Sa-
cristão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1000 

]10:\ZELL.\S. 

Sala 1110rl~owria . 

.\rmação de vãos, Altar, e Eça, identicas a dos 
Adultos c pelos preços ahi mcncionndos , rom 
a differença de S('r a rór roxa. 
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('a i.úco. 

C.nixão de madeira r:oherlo tlc bclbulina ou d(' 
tafetá ro"Xo, forn11lo de rnorim branco, e guar
necido com hnmn ordem 1lc gaiJo palhcla ~npc
rior de 1 R a 20 linha' de largma, com seis 
argolas de metal amarelltl. po,to na ca~a da 
finada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ao.)ooo 

I'Pstuario. 

\'estido de escoreia hranca da primeira !]Ualidatlc 
v!>o da mesma fazenda ornado tle rl'nda cnt re
fina vulgar, palma c cnpella, c ci~:to de lila 
largn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !~.)000 

F('!ticulos. 

Coche, c carro para o Paroclw , os m~~~;mos tle 
Adultos c pelos mesmos preço~ . 

. \:'i'JOS. 

Sala mortuana. 

Armnçiío de viíos, Altar, c Eça, como o tlc 
Adultos c pelos preços ahi mcncionarlos , com 
n differcnr:n de ser n ror carmezim. 

Cai.n'o. 

Caixiío de madeira coberto de tafet<Í cnrmezim 
ou encarnado de hoa qualidade, e forrndo rlc 
metim branm e guarncei1lo com huma ordem 
de galão palheta sup~rior de 18 a 20 linhas, 
com quatro argolas de metal nmnrello , po~;Lo 
em casa do finado ....................... . 

Coh.a de damasco carmezim como a da 2. a ordem. 

V!'stuario. 

O mesmo da 1." ordem, de tnfcliÍ guarnecido de 
galão palheta de 15 a 18 linhas de IHrgnra .. 

Vestir o CrJrpo ....................... , .... . 

2r..)000 
!~,;()00 

2h.l000 
:") lOOO 



Vehiculos. 

Carruagem inferior á ua 2." ordem puxada a duas 
bestas .................................. . 

Carro para o l'arocho e Sachrislão ........... . 

Sala morlwtria. 

20J000 
12.)000 

Armação de vãos interiores de portas c jaucllas 
com portaoas de baela preta , gnarnecitlas de 
galão palheta, cada portada . . . . . . . . . . . . . . . 2.1000 

Altar, Espaldar c frontal correspondente com 
Crncifho c I[Uatro eastiçaes com Yclas em 
meio uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 12.1000 

E1:a preta guarnecida com galiio pnlhcta, com quatro 
tocheiros pintndns ue preto e fri:>os alllarcllo~. 
com tochas em meio uso . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1000 

Cai.riio. 

Cai\ilO de madeira coberto de melim preto, forra· 
do de morim braneo), gnarneci1lo 1le galão pa
lheta de 16 a 18 linhas de largura, com seis 
argolns pretns, entregue em casa do armador. 

Habito de liln ordinaria sem eapa ............ . 
\'cstir o Corpo ............................ . 

rchirulos. 

Carro de columna~ pintado de preto com frisos 
amarcllos ptn:arlo a dons animaes .......... . 

Scgc para o l'arocho c o Sachrislilo ........... . 

no~zE LL.\S . 

. •;a/a mortuarin. 

Armação de vãos, Altar, c Eça, indcnticns a de 
A1lnllos pelos pre•.:o$ ahi mencionarlo~, com a~ 
dill'ercnças de ser a ct'lr ro\;1 

17.\000 
5.)000 
1j.)()()0 

13l000 
Ü.\000 
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Caixiio. 

Caixão de madeira coberto de metim roxo forrado 
de morim branco e guarnecido de galão palheta 
de 16 a 18 linhas com seis argolas de metal 
amarello, entregue na casa do armador. . . . . . 17.)000 

J"cstuario. 

Vestido de escorcia branca pouco inferior ao da 
3. • ordem , véo da mesma qualidade ornado 
de renda entrefina vulgar , palma e capella . . . 13.\000 

E sendo habito de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo , Conceição ou Dores , com capa . . . . . . 8J000 

l'ehiculo. 

Carro c sege para o Parocl1o os mesmos tlc Adul
tos e pelos preços ahi mencionados. 

A:'iJOS. 

Sala rnortuaria. 

Armação de vãos , Altar, c Eça , idcnticas ás de 
Adultos , pelos preços ahi mencionados com a 
differença de ser a côr carmczim. 

Cai.rito. 

O mesmo que o de donzella , porem de cor car-
mezim entregue em casa do armador.. . . . . . . 17.\000 

l'eslnario. 

O mesmo que o das outras ordens , sendo porem 
a fazenda de algodão .................... . 

Vestir o Corpo ............................ . 

l"rhiculos. 

Carro de columnas pintado de encarnado com 
frisos aman~llos .....................•..... 

~rge parn o Parorho c o Sarhristlio ........... . 

16.?000 
:-J.)000 

1:1>000 
().)000 



{ 127 ) 

!l. ·• ORDEM. 

AllULTOS. 

Caixão. 

Caixão de madeim coberto de metim preto, forra
do de branco, guarnecido de galão palheta in
ferior, com seis argolas pretas , entregue em 
casa do armador ....................... · . 

Habito de baeta .......................... · .. 

I "ehiculo. 

~ege de duas rodas do padriio ultimamente adap-
tado ................................... . 

DO :'lZELL.\S. 

Cai.nlo. 

10.>000 
3.;000 

f.ahão de madeira coberto de fazenda de lã ou 
de metim roxo, forrado de branco, guarnecido 
eom galão palheta inferior, com quatro argolas 
pretas, entregue em casa do armador. . . . . . . . 1 0,)000 

Vestuario. 

Habito de Nossa Senhora da Concei~·ão, Monte do 
Carmo, ou Dores, sem capa ............... . 

Vehiculo. 

Sege de duas rodas, conforme o padrão ultima-
mente adaptado .......................... . 

A:'\.IOS. 

Caixüo. 

O mesmo que o da 5. • ordem para donzellas, e 
pelos preços ahi mencionados, ~cnrlo porem a 
rc'or carmezim. 

7.1800 
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J'i'Slllario. 

Carmo , da Cunceiç;lo , Dores ou de menino do 
Coro, guarnecida de renda n. o 2 c 3 ...... . 

V cstir o Corpo ............................. . 

T'chiculo. 

Scge de duas rodas, do padriio ultimamente adap-
tado ................................... . 

(i." fHlDDI. 

AIJI'LTOS. 

Caixüo de matleira coberto de metim on baeta 
preta, forratJo de branco por tlentro, guarne
cido com hum friso estreito de gnlilo palheta , 
ou de lã amarella, c quafm argolas pretas, 
entregue em casa do armador ............. . 

Habito tle baeta ............................ . 

Ve!ticulo. 

O mesmo da 5.' orrlem .................... . 

llO:\ZJ:LJ..\S. 

Caixa o. 

Caixão de madeira coberto de panninho roxo, for
rado 1lc branco por dentro, guarnecido com 
hum friso estreito de gnfilo palheta ordinario, 
ou de lü amarella com quatro argolas pretas. 

J'chiculo. 

Scge de duas rodas, como a da 5." ordem ... 

.. -------... ·····- .. ~--"-··· 

10.)000 
2.)000 

7.)800 

8l000 
3sOOO 

7.)000 
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ANJOS. 

Caixão. 

O mesmo de donzellas e pelo preço ahi menciona
do, com a din'erença de ser a côr carmezim. 

Vehiculo. 

Sege de duas rodas pelo pa1lrfio nllimamenle 
adoplatlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Tahella N. 0 ~-

AIXGUEL DOS CAIX(lES E f.OXOPCÇlO OE CAOAYEnES 

1.\A CAI\1\0CINIL\. 

Caixão de madeira JlÚ!taJo de Jll'Cto. 

Sendo para pessoa livre, que n;lo possa ter sepul
tura particular, c tenha de ser sepultada em valia. 

Sendo para escravo de pessoa nüo indigente ..... . 
Conducção em carrocinha de pessoa lhre que tenha 

7b800 

gratis. 
1.moo 

de ser sepultada em valia . . . . . . . . . . . . . . . . . . gratis. 
Dita de escravo de pessoa nüo indigente . . . . . . . . 2.Y000 

N. B. Todos os cada veres para os quaes se obtiver se
pultura particular, não poderão ter a conducç;1o c caixão 
dc~ta Tabella. 

Observacões . .. 

1. a Ficiio supprimidas as iHflltlÇÕCS nas Capei! as dos Cemi
terias, rbto que os corpos ~ú poderiio ter cncommendaçüo 
solemnc na casa dos fir~<ttlos, nas suas resnecliras Parochins 
ou nns Caprlla~ !In-; Ordens lt•rcl : .. as c JrmalJ(]ades. 

2.• Os Úrcçvo ;j,.;.,)es nas T<'''~;;as sfio para C> cderro:; 
das pessoas que fallcc(~rcm no local t·o•nr·r<'hellllidn tlenlro 
dos limites da Cidar;..! nas Frep:uezias arlnalmenle ex1sfentes. 
As que forem piirtm ,,ara Iuca I e ;cedente <Íquellcs 1imites, 
sendo todavia den!rn tlas Fr1•gur•z;.,, rk S .. Joih Bnplista P 

de S. FrnncbC'> \a\ i e r, Jlagn r fio mais · 

····-.. ··------------
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i o Arnwçlio de Salas mortuurius c Altar. . . 5 por% 
2. o Eçus c toehciros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20 << 

3. o Caixões das 1. a c 2. • Classes e os das 
trcs primei r as ordens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 >> 

4. o V cslir os Corpos.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 20 >> 

5. o Vchieulos de conducção ................ 20 n 

3.• Ficão sujeitos ao pagamento de 10 por "lo dos ve-
hiculos os enterros das pessoas que residindo nu Freguezia 
da tugôa, se forem sepultar no Cemitcrio de S. Francbco 
Xavier, bem como das que morando nn Freguezin do Enge
nho Velho forem os corpos conduzidos pura o Ccmiterio de 
S. João llaplistu. 

4. • Os ~ub-emprcsarios da 1 . • Classe e os das Ires pri
meiras ordens da 2. a Classe serão obrigados, o mais tardar 
quatro horas antes daquellu pura que o enterro estiver des
tinado, a apromptar c pôr em casa dos finados as arma
ções das Salas mortnarias, cçus com tochciros, caixões c 
vestimentas, ficando os infrnctorcs sujeitos á multa imposta 
em seus contraclos. 

5. • Os Yehiculos de conducção se devcnío achar á porta 
do finado iÍ hora fixada para o enterro, e se exceder a 
vinte minut0s fica o sub-empresario sujeito a huma multa 
de 15 por cento. Os mesmos vehiculos não poderão espe
rar mais de meia hora á porta da casa d'onde ~ahir o 
enterro , salvo no cnso de cncommcndação solemne, c então 
poderão ser ahi demorados outra meia hora : por todo o 
tempo que e::ccder, se pagarão cinco por cento na razão 
de cada meia hora. 

6. • O preço eslnbclecido para os vehiculos se entende 
iicr para a conducçfio do cnr!nrer da casa do finado para 
o Cemiterio a que se destinar, sendo a cr;commendaçiio 
feita em casa tios íirwdos; quaudo porêm a cncommendação 
deva ser feita em Igreja , ou Cape! la, para onde deva ser 
conduzido o cudarer pnra d'nhi ser Jcvudo ao Cemilerio, o 
dito preço ~ení augmculado com 10 por ce11to mais, livres 
de outra qnalquer porcentagem, ainda mesmo que os ve
l1iculos hajfio de demorar-se á porta das Igrejas c Capellas 
mais de meia hora. 

I'alacio do Hio de .Janeiro em 17 de Fevereiro de 1855. 
Luiz Pedret"ra do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇ10 DAS LEIS DO BIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 16. • 

DECRETO N. o 1.558 -de 2 I de Fevereiro de 1855. 

Declara que na disposiç{w do ~ 7." do Artiqo 1." do De
creto N.o 870 de 22 de Novembro de 187')1 está com
prehcndida a attribttição das Thesourarias imporem as 
multas de que trata o Artigo 36 da Lei n." G:2S de 17 
de Setembro do mesmo anuo. 

Usando da autorisaçiio conferida ao Governo pela Lei 
n.O 563 de 1,. de .Julho de 18.)0: Hei por hem, Declarar, 
que na disposição do § 7." do Artigo 1. 0 do Derreto n." 870 
de 22 de Novembro de 1851 , se acha comprchendida a 
attribuição das Thesourarias de Fazenda imporem as multas 
de que trata o Artigo 36 da Lei n. o 628 de 17 de Se
tembro de 1851 , ficando ás partes o direito de recurso 
para o Tribunal do Thcsouro. 

O 1\Iarquez de Paran<Í , Conselheiro d' Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de 1\linistros, 1\linistro 
c Secretario d'Estado dos Negocios rla Fazenda, c Presiden
te do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte hum de 
Fevereiro de mil oitocentos cincoenta c cinc0, trigesimo 
quarto da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~~~ge~tade o Imperador. 

Jfarquc: de Paraná. 
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DECRETO N.o 1.55!)- de 21 de Fevereiro de 1855. 

Augmenta o tencimento do Carcereiro da Cadêa da Villa de 
Santa Cruz, e marca o do Carcereiro da Cadêa da Vi/la 

de Canindé na p, oeincia do Ceará. 

Hei por bem f:levnr <Í sessenta mil réis o vcneimcnto 
do Carecreiro da Cadêa da rilla ue Santa Cruz, c Marear ao 
Carcereiro da Cadêa da Villa de Canindé, ambas da Pro
víncia uo Ceará o vcneimento annual de eem mil réis, na 
conformidade ua Lei de treze de Jlrzembro de mil oito
centos quarenta e hnm, Artigo oit:no. 

José Thomaz Nabnco de Araujo, ()o :ITcu f.on~clho, 1\Ti
nistro e Secretario d' Estado dos Ncgocios da .J u~tiça, assim 
o tenha entendido c faça cx1~cutar. l'alaeio do Hio de 
Janeiro em vinte hum de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoenta e cinco, trigesimo quarto ua Indepeudencia e do 
Imperio. 

Com a Hubrica de Sua 31agcslade o Imperador . 

.José T!tomaz Nalmco de Araufo. 

--~ 

DECRETO N.o 1.560- de 21 de Fevereiro de 185;J. 

Dá nova organisação á (;uarda 1\'acional dos jUunicipios de 
Curitiba, &io .José dos Pinhaes, e Principe da Província 

do Paraná. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da Província do 
Paraná , Hei por hem Decretar o seguinte. 

Art. 1. ° Fica crendo nos !Uunicipios de Curitiba, São 
José dos Pinhaes, c Príncipe da Província do Paraná, 
hum Commando Superior das Guardas Nacionacs, o qual 
comprehenderá no Município da Cidade uc Curiliba hum 
Corpo de Cavallaria de quatro Esquadrões, com a ucsig
nação de 1. •, hum Batalh;Jo de Jnfautaria de quatro Com
panhias, com a designação de 1. o do serviço activo, h uma 
Companhia, e huma secção de Companhia avulsa da re
serva, arobns com a designação de 1. •, hum a Companhia 

I!SJ!ttá& i 



c huma secção de Companhia avulsa uc Cavallaria com a 
designação de 1. a na Fregnezia ue J guassú, h uma Com
panhia, c huma secção de Companhia avulsa de Infantaria 
com a designação de 1. • do serviço activo, na Frcguezia 
de Votuverava, hnm Esquadrão ue Cavallaria avulso com a 
designação de l.", huma ~ccção de Companhia da mesma 
arma com a designação de 2. a, h uma sccçiJo de Compa
nhia avulsa rla reserva com a designação de 2." da Frc
glH~zia de Cnmpo-largo, hum EsquadriJo de Cnvallaria com 
a designn\,'iJO de 2. 0

, hnma sccçiio de Companhia da mesma 
arma, com a designação de 3.•, c huma ~ccção de f'.om
panhia avnlsn de Jnfant:lrin, com a de,ignação de 3." do 
seni~·o da reserva na Fn·guczia da Palmeira; no de São 
Josú dos Pinl!aes, hum l~orpo de Cavallnria de dous Es
quarlrões com a designaçiio de :!o, huma secr:iio rlc Com
panhia da mesma arma, com a dcsignaçiJo de 4.", c huma 
Compnnhia avulsa de Inf;m!aria, com a dc,ignnçflo de 2. • 
do serviço da reserva; e no do Príncipe hum Corpo de 
Cavallaria de dous E~qnadrõcs com a dcsignn~·fio de ~L· c 
huma Companhia, e huma 5e('(;iJo de Co111panlJia nYulsa, 
da mesma nrmn, esta com a ue~i~n:H;fio de :l.', c aqnclla 
com a de 2.", e lmma CIJmpnnhia ar11lsa rle lul'aalaria, 
com a dcsignnçiío de :1. a do senir:o da reserva. 

Art. 2.• Os Batalhões, c mais Corpos terão as suas 
paradas nos lngnres que lhes forem marcados pelo Presi
dente da Província, na conf(lrmidarle da Lei. 

José Thomaz Nabnco de Araujo, do :\leu Conselho, .Mi
nistro e Secretario rl'E~tado dos Negocios ua .Justiçn , assim 
o tenha entcndiuo e faça executar. Palacio do Ilio de 
Janeiro em vinte hum de Fevereiro de mil oitocentos 
cincocnta c cinco, lrigcsimo quarto ria Inrlcperlllencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sun l\Iagcstauc o Imperador. 

José Thomaz 1\'abuco de Araujo. 
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DECHETO N." 1.561 - de 21 Fevereiro de 18il5. 

Dá nova oryanisaçao á Guarda Nacional dos ;}/unicipios 
de Castro e Guarapuava, da Provincia do Paraná. 

A ltendendo á Proposta do Presidente da Província do 
Paraná, Hei por bem Decretar o seguinte: 

1\rt. t.• Fica crendo nos lHnnicipios de Castro e 
Guarapuava, da l'rovincia tio Paraná, hum Commando Su
perior de Guardas Nacionaes, o qual comprchenderá no 
i\lunicipio de Castro hum Corpo de CaYallaria de dous Es
quadrões, com a designaçiio tfe !;.. • , lmma Companhia da 
mesma arma com a de~ignaçiio de terceira na Freguezia 
de Jaguarahiva, hum Esquudrüo de Cavallaria com a desig
nação de 3. o, e h uma secção de Companhia da referida 
arma com a designaçiio de 6. a , na frcguezia da Ponta 
grossa , humu Companhia avulsa, tambcm de Cavallaria 
com a designação de !i.", na Freguezia de Tibagy, huma 
Companhia de Infuntaria da reserva com a designação de 
5. a, na llreguczia de Ponta grossa , e h uma secção de 
Companhia da mesma arma , com a designação de 9. a , na 
Freguezia da Cidade, c no de Guarapuava hum Esquadrão de 
Cavallaria, com a designa~ão de lí·. o , duas secções de 
Companhia da mesma arma, com as designações de 7." 
e 8. a, sendo esta na povoação de Palmas, e hum a secção 
de Companhia da reserva , com a designação de 1 O. a 

Art. 2. o Os Batalhões , e mais Corpos terão as suas 
paradas nos lugares que lhes forem marcados pelo Presi~ 
dente da Província. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do 1\Ieu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da J usti~·a, assim 
o tenha entendido c faça e"tecutar. Palacio do Rio de 
Janeiro em ,·inte hum de Fevereiro de mil oitocentos 
cincoeuta o cinco, trigesimo quarto da Independencia e 
do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstndc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DF.f:RETO N.o 1.562- de 21 de Fevereiro de 18;:)5. 

Dá 1Wt'a organisação á Guarda Nacional dos lJlunicipios 
de Pamnaguá, Guaratuba, Morretes e Antonina da 

Pruvincia do Paraná. 

Atlendendo 5 Proposta do Presidente da Província do 
l'aruná : Hei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1.0 l,'ica crendo nos l\funicipios de Paranaguá, 
l:naratuba, Morrctes, e Antonina da Província do l'aranú, hum 
Commandn Superior de Guardas Nacionaes , o qual com
prchenderá no iHunidpio de Paranaguá huma secçiio de Da
talhiio de Artilharia, de duas companhias com a designa
vão de 1. •, dois Batalhões de Infantaria de seis companhias 
cada hum, com as designações de 2. o e 3. o do serviço acli
l"O, sendo este formadg das praças alistadas na Freguczia 
de r.uaraqueçaba, c aquellc das qualificadas na Frcguczia 
da Cidade, huma companhia avulsa da reserva com a de
signação de 4·. •, e 2 secções de companhias do mesmo ser
' iço, com a designação de 4. • c 5. •, no de Guaratuba , 
huma secç.ão de Batalhão de Infantaria de dnas companhias, 
com a designação de 1.• do seniço activo, c huma secção 
de companhia avulsa com a designação 1lc ()." do serviço da 
reserva; no de 1\Iorretes hum Batalhão de Infantaria de qua
l ro Companhias, com a designação de la. o do serviço activo, 
c huma secção de Companhia da reserva com a designação 
de 7. •; e no de Antonina hum Batalhão de Infantaria de 
quatro Companhias, com a dcsignaçfío de 5. o do serviço acti
,·o, c huma secção de Companhia da reserva com a desig
nação de 8.• 

Art. 2. 0 Os Batalhões, c mais Corpos terão as suas 
paradas nos lugares que lhes forem m:1rcad•1s pelo Presiden
te ua l'rm in c ia, na conformidade ua Lei. 

Jos(· Thomaz', niJllco de A ranjo, ôo 3leu Conselho, 1\Ii
nistro e Secretario d'Est~do dos Neg•wins 1Lt Justiça, assim 
o tenha cntendiJo c faça ex<;cutar. L'alacio do Hio de Ja
neiro em ,·inte e hum de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta c cinco, trigcsimo quarto da lndcpelldenciu e do Im
perio. 

Com a HuLric::~ de Sua 2\I.:lgc~ta•lc o Imperador. 

.. ----------~~--------........... "" ....... --...... ""' ................ __ .. ____ ... 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPEHIO DO DHASIL. 

1855. 

TOMO 18. PAI\TE 2." SECÇÃO 17. • 

})ECRETO N.o 1.5G:l-de 2'~ d\~ FPV<'reiro de 1855. 

Approva o Regulamento ]){(J"a a exec11çào dos Artigos !~. 0 e 8." 
do Decreto N. o 801i de 23 de Sctemf!ro de 183!~ relativo à 

abertura rla rua do Cano. 

H1•i por bem Appr.:rar o lt!•pulamcnto para execução dos 
Artigos l~.· ·c 8." do Jkcrcto N." SOG de 23 dn ~:~~lembro de 
185'~ qun autorisou a Il!m." Carnara l\Iunieipal da Ctwte a in
cOJ·porar huma compunhia para o fim de fazer abrir a rua do 
Cano até o L<Jrgo do Par:o, c dar-lhe maior largura em toda 
a sua extensão, o qual com este baixa assignado por Luiz 
Pedreira do Coutto Ferraz, do :\leu Conselho, Ministro c ~eerctario 
d'Estado dos Jl\egocios do lmperio, que assim o tf•n!ta entendido 
e nwa executar. Palacio do Hio de Janeiro Clll lilll!~ c quatro 
de FcvcrPiro de mil oitocentos l'incoenta c cinco, trigl'sinw quarto 
da lndcp!~ndcncia c do l!nJwrio. 

Com a Hubrica do ~ua Mag1·slade o Imperador. 

Llli; Pcrlreira do Coutto Ferra;;. 

Regulatneuto JUU'a t•xecu~~â'io dos At•is . .:1.0 e 
S.0 tio Dcct•eto u." t.j00 de ~!:J tle Setetn

lu·o de :ISã,l. 

Art. 1. 0 A t:onipttlilJia rJii'' fqr oq.:·a!1is:llb para aldr c 
alargnr a rua do Cano, Pill .:nnfon:Jirladc• do .\:·t. L o da Lei· 
n. o 8UG (ln 2:l rl.; ~ct•·i!llJ<'O de .! ~;)'1., il()i'CSPr>t:n·{i, no m::ü~ curto 
espaço de tr·m;•cJ qw~ !iH' l c•,s\\1'1, {i !IIm." Curuarn J\Ju!lieipal 
o pluno da obra em lmli1s ns suas parlt-3, e a rcsrwcliva planta 
em todo o comprirn,·nlo da J'lla. 

Art. 2." A Psl:: pi;Iula iiC.tiiiJ!ilP'''"'iío outras de eacla hum 
dos predios da dild l'd:l no se·;~ :-,;!:~::c> actual, c rem as 1m dos 
ter-renos das rilsas c quinL.c's 'Lt:; Oiii!'G: ruas que lhe Hcarem 
proximamente parallcl;;s ou lmn~;vt•rs;L ·:;, c que forem n.~ccssarios 
para darem ás uoyas nlifie:1ções daquella o fundo de 15 braças, 
se esse fundo parecer conn:nienle para commodida(le e a formo-
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sramcmto dos cdilkios. Os prcclios se assignalarão por seus mimc
ros; c em relações anncxas se designarão os nomes dos proprieta
rios, a sua qualidade, e mais circumstaneias que devão ser 
a!tcmlidas, deelarando-se a extensão dos terrenos das ruas paralle
las c transvcrsacs que devem ser desapropriados. 

Art. 3. o A 111m. a Camara Municipal, logo que receber o 
plano e plantas de que trata o Artigo antecedente, os faní expor 
11a Casa de suas Sessões por 20 dias ao conhecimento dos 
proprietarios , que, durante esse espaço , poderão ahí examina
los c apresentar-lhe suas reclamações e observações; e assim o 
mandará annunciat· pelos jornaes. 

Art. 4.° Findos os vinte dias, a Camara, ouvindo a dous 
Engenheiros ácerea das reclamações que lhe tiverem sido fi)ifas, 
dará a respeito dellas o seu pareecr ao Governo, fazendo lcvantm· 
plantas das modificações que lhe parecerem dignas de attenção, 
c remettendo-as com todas ns outras plantas e planos á Secrc
tnria d'Estado dos Negocios do lmperio. 

Art. 5. 0 O Governo, depois das diligencias c exames que 
julgar indispensnveis, approvnrá ou alterará por Decreto o plano 
das obras projectadas, admittindo ou rejeitando ns modificações 
propostas. 

Art. 6." Approvado por Decreto Imperial o plano das 
obras, entender-se-hão desapropriados ern fawr da eompanhia: 
~ 1.0 Todos os predios da rua do Cano com seus respectivos 

<Juin1aes, á cxcepção daquclles a que se refere o Art. 27. 
§ 2." As partes dos terrenos das casas ou quin1aes das outrns 

ruas que ficarem proximamente parallelas ou transversaes á rua 
do Cano, e que tiverem sido cornprchendidas no plano, para 
darem ás novas cdificaçües da referida rua do Cano o fundo 
de 15 braçns onde esse fundo for conveniente. 

Nenhuma Autoridade judiciaria ou administrativa poderá 
admittir reclamaNo ou contestação á desapropriação resultante 
da approvação do plano por Decreto Imperial. 

Art. 7. o A companhia não tornará posse dos predios e terre
nos desapropriados sem que preceda a respec:tiva infkmnisação. 

O processo de indcmnisação será promovido pelos Agcntrs 
da compm•hia perante os Juizes do Civil da Côrtc, no caso de 
não poderem os ditos Agentes convencionar amigavelmente com 
os donos dos prcdios, ou de serem elles menores ou interdictos. 

Art. 8. o Para se instaÚrar o processo perante o Juiz do Cível, 
os Agentes da companhia lhe requererão .em separado a cita<;Go 
de cada hum dos propríetarios, e de seus Tutores, ou Curadores 
caso sPjão menores, para effcito de nomearem dous arbitros que. 
com os dous nomeados pela companhia e com o designado pelo 
(;.overno, procedão á avaliac;ão do predio ou terreno, rro cnso 
que não queirão a ceei ta r a c1uantia que os At;Pntes clcvcrão oiTPreeer 
('111 nome da companhia para essa indemnisat;<1o. 

O requerimento deve ser instruido com os seguintes docu
mentos: 
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§ 1.° Copia do Decreto que appmva o plano das novas edifica
ções da rua do Cano. 

§ 2.° Copia da planta P,special do predio da rua do Cano, 
ou dos terrenos ou parte de terrenos das casas ou quintaes das 
ruas parallelas ou transvcrsaes áquella rua , se se tratar de 
iudernnisaQilo de taes terrenos cornprehendidos no plano. 

§ 3. 0 Attestado do .Engenheiro encarregado da direcção das 
obras publicas, que certifique ser o predio ou terreno de que 
se trata comprehendido no plano approvado por Decreto Imperial, 
c ser exacta a planta que delle se apresenta. 
~ 4. o Dcelaração dos dons arbitros que nomearem para com 

os do proprietario e o designado pelo Governo procederem ú 
avaliação da indemnisação, se a oflcrta não for acceita. 

§ 5.° Certidão da decima que tem pago o prcdio no segundo 
semestre do anno financeiro de 1853 a 185'1.; e, caso nno tenha 
pago a decima nesse semestre por não ser devida, certidão da 
ultima anterior e da primeira posterior que houver pago. 

Art. 9. o Os proprietarios ou seus tutores e curadores , a 
quem for feita a cita~ão , serão obrigados a declarar, dentro 
de 5 dias depois da eitação, se aceeilão ou não a indernnisação 
otrerecida; e, no caso de a não aeeilarem , declararão a quantia 
que pretenderem, e nomearão logo dons arbitros, que dcverilo 
proceder com os da companhia c o designado pelo Gmerno á 
avaliação da indemni3ação, se o Ag-ente por pari e da eompanhia 
nao se conformar com o pedido formulado pelo proprietario. 

Art. 10. Os Tutores e Curadores dos propl"ictarios que os 
tivgrem serão autorisados por simples despaehos do Juiz dos 
Orphãos a acceitar as olfcrtas de indemnisação que acharem 
uteis a seus tutelados ou curados. 

Art. 11. Se o offerecimento da companhia, ou o pedido 
do proprietario fo1· aceito, l'l'C!~bida por rlle a quantia, ou 
depositada se recusar ou não puder recebe-la, o Juiz do Civcl 
mandará passar mandado de posse em favor da companhia, que 
será executado sem embargo de quaesquer embargos, c servirá 
de Titulo á mesma companhia. 

Art. 12. Se nem o offerccimento da companhia , · nem o 
pedido do proprietario for acccito, os arbilros nomeados se reuni
rão sob a presidencia do Juiz do Civel no dia e hora fixados 
por elle, e em sua presença farão a. avaliação da indernnisação 
devida, observadas as regras declaradas no Art. 17. 

Art. 13. Feita a avaliação e recebida pelo proprietarto a 
imp<>rtancia della, ou depositada se reeusar ou não puder recebe
la, mandará o Juiz passar mandado de posse na fórma deelarada 
no Art. 11. 

Se as·indemnisações não excederem as offcrtas da companhia, 
as partes que as tiverem recusado pagarão as custas do processo; 
se porêm forem superiores será a companhia condcmnada nas 
custas. 
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Art. 14.. Os propriclarios das casas c terrenos, tanto da 
rua do Cano, como das que lhe ficão proximas , parallcla ou 
transversalmente, ou seus tutores ou eur·adores , que quizerem 
inscrever-se como Accionistas da companhia até o valor dos res
pectivos predios, na conformidade do disposto no Art. 5." da 
LPi n. o 806, dirigirão á Dircctoria da companhia lmma declaração 
por cscripto; podendo isto ter lugar ou no acto de assignarcm 
a escriptura de venda, quando esta for amigavel, ou na oecasião 
mn que o .luiz do Cível expedir mandado de posse em fayor 
da companhia. 

Na 1.• hypothcsc será sulliciente huma simples communica
ção <Í Direetoria, declarando o numero das a(~(:ões pretendida~. 

Na 2. • será prc1:iso fazer h urna n•quisição ao .1 uiz do l'ro
ccsso por meio de petição. A Dircctoria hc obrigada em ambn~; 
as hypotheses a satisfazer immediatamente ás requisições na con
formidade dos seus Estatutos. 

Findas as diligencias acima determinadas não terão mais 
lugar semclhan les reclamações. 

Art. 15. As pPssoas que forem nomeadas arbitras pela 
companhia, ou pelos proprietarios, não poderão recusar o encar
go, salvo sendo Empregados l'ublicos, ou tendo al~um impedi
mento dos declarados no Art. 8." do nccrcto l'í." 806. 

Art. 16. Os arbi tros que não forem escusos pelo Juiz , e 
que não comparecerem para procPdcrem no dia fixado á avaliação 
dos predios desapropriados, poderão ser eompellidos a cumprir 
o seu deyer com multa até 50!11!000 c prisão até 8 dias . 

.As multas c prisões serão ordenadas polo Juiz jldministra
tivamentc. 

Art. 17. Para proceder á avaliação das indemnisaçõcs, os 
arbitros observarão as seguintes regras: 

1.• Nenhuma indemnisação poderá ser menor do que o valor 
de ,·in te annos do rendimento do predio, devendo ser calculado 
t~sse rendimento pela decima que houver pago no 2." scm05trc 
de 1S53- 54 ; c caso não tenha pago decima nesse semest I'<', 
11cla certidão do que pagou no semestre anterior c no posterior, 
tomando-se o termo medio. Se não houver pago deeima do 2. o 

semestre de 1853-5í, nem decima posterior, regular-se-ha o 
preço sórnentc pela ultima decima paga , salvo o caso de se 
haverc.m feito no predio obras importantes depois desse pagamento. 

2.• Nenhuma indemnisação será elevada a!;rnaior quantia do 
que importarem os ditos 20 annos de rendimento, calculado 
pela decima, e mais 10 °/0 dessa importancia se o predio estiver 
alugado c os proprietarios fórem maiores; se porém os proprieta
rios fôrcm menores, ou morarem nos predios que tiverem de 
ser indemnisados, ou forem corporações de mão-morta , ou os 
predios estiverem no ultimo caso da regra 1. •, a indemnisação 
poderá ser elevada até 20 "/o acima dos 20 annos de rendimento 
calculado pela dccima. 
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Se os predios forem de corporaçCics que niío paguem decima, 
ou pertencerem ao Estado, a araliação no primeiro caso se l'ar<i 
sobt•c a base do aluguel do predio' com a porcentagem devida 
a juizo dos arbitras, não excedendo a 20 o/o; no segundo caso, 
será a avaliação feita por estimação, precedendo informação de 
dous Engenheiros e dous mcslres de obras designados pelo Juiz 
do Civel. 

Se o terreno que se houv!lr de indemnisar pertencer aos 
predios das ruas parallelas ou transversnes ú rua do Cano, calcu
lar-se-ha o seu valor pelo rendimento de 20 annos do predio a 
qne pertencer, com addição da porcentagem de que trata a regra 
anterior, e dividir-se-ha a importaneia desse rendimento pelo 
numero de braças quadradas do terreno que tiyer o predio, 
assignando-se para indemnisação do terreno desapropriado a quota 
que lhe pertencer, sr·gundo sua cx1emfío. 

Art. 18. Se os proprictarios dos terrenos ou qnintacs das 
ruas parallelas ou transvcrsacs á rua do Cano se sPntircm gravados 
com a indemnisação parcial assim o declararão; e neste caso, 
se os arbitras entenderem que a desannexação desse terreno 
arruina ou inutilisa o predio a que pertencia , avaliarão a indem
nisação de todo o prcdio segundo as mesmas regras, e a com
panhia será obrigada ao pagamento total do seu valor, c o prc
dio lhe ficará pertencendo em sua totalidade. 

Art. 19. As novns edificnçilns da rua do Cano comcrarão 
do Largo do Paço, ficando cot1sidcrado 1.• quarteirão o espaço 
que medeia entre esse Largo e a rua da Quitanda ; 2." quurlcirão 
o que vai ,da rua da <luitanda á rua da Valia , e 3. • o que yai 
da rua da_ Valia ao Hoeio. 

Art. 20. Em toda a extensão do 1. o quarteirão a rua será 
alargada , c os novos prcdios serUo construidos na fórma da 
planta dentro de 6 annos ; sendo os primeiros tres para cous
trueção dos prcdios do lado do Sul, c os outros para os do 
lado do Norte. 

No 2.• quarteirão a rua será alargada c os novos prcdios 
construidos dentro de 4. annos, contados do dia em que findarem 
os 6 annos estabelecidos para- o 1. • quarteirão ; sendo os tres 
primeiros destinados para a construcção dos prcdios do lado do 
Norte, os segundos dos do lado do Sul. 

No 3. o quarteirão serão as novas construcções concluídas em 
igual prazo, contado do dia em que !in dar o que fica estabelecido 
para 2. • quarteirão; c este será sudividido na fórma estabelecida 
part~. o 2.• quarteirão e para o mesmo fim. 

A Companhia pagará a multa de 1.000~ a.4.000:t' por ca
da semestre se nos prazos acima prcscriptos não terminar a cdifica
çuo dos respectivos quarteirões. 

Art. 21. As novas conslrucçõcs podem ser feitas pela com
panhia ou pelas pessoas a quem forem por c! las vendidos os pre
dios ou terrenos em que devem ser construidos. 
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Tanto a companhia como essas pessoas são obrigad<1s a 
conformarem-se com o plano e planta, e serão compellidas, 
pelo Engenheiro a quem o Governo incumbir a flscalisação e 
e~ame da regularidade das construcçücs, a demolirem o que 
houverem construido CLmtra o plano, que deverá SL)l' lielnwnte 
cxecutado. 

Art. 22. Alêm da demolição e reconstrucção, a companhia 
c as pessoas a quem vender os terrenos serão sujeitas a huma 
multa de 500~ a 2.000tl por qualquer alt<~ração que fação nos 
planos, bem como pelos defeitos da construeção. 

Art. 23. As multas serão impostas, ú requisição do Eng<·
nheiro, pela Illm." Camara Municipal, com recurso para o Mi
nistro do Impcrio, c cobradns cxP<~utivamente, corno as que se 
impocm por infracç.ão de posturas, tendo o S<'U producto a HH'S

ma applicação que tem o desta. 
Art. 24. As multas recahirão irnmerliatanwntc sobre a 

companhia, que será rcsponsavel á lllm." Ca mar a ;\lunicipal, 
podendo todavia a companhia rehavê-las das pessoas a quem 
tiver lendido os terrenos se por culpa destas tiverem sido impostas 
as referidas multas. 

Art. 25. Para pagamento dns multns a compnnhia deposi
tnrá no Thrsouro Nacional a qnan!ia de 50.000:';1000, que vencerá 
os juros de 4 por cento ao a m1o. 

A' proport;ão que o deposito for sendo deo;falcado por pa~a
mento de multa a companhia o completará, para que uunca 
sPja menor de 50.000~000. 

Art. 26. A indcmnisa~·ão dos prcdios da rua do C:mo, c 
das transversacs c parallelas, poderá ser feita simultaneamente 
em todos os quarteirões em que se considera dil'idida a referida 
rua; afim de que a comp:mhia entre na posse de todos os predios 
o mais breve possível sem embargo dos prazos estabelecidos, 
unicamente destinados a facilitarem as novas construcções, e não 
a embaraçarem a indemnisação dos predios e sua occupação pela 
companhia. 

Art. 27. Fica reservada ao Governo a f.'tculdadc de conser
var no domínio do Estado os predios pertencentes aos proprios 
nacionaes que e~istirern no perímetro sobre o alinhamento da 
nova rua, mandando fazer ncllcs as obras necessarins de con
formidade com os planos. Neste caso a companhia ficará ohrignda 
súmentc: 1. o , á indcmnisação da parte dos ditos predios que 
for demolida para ser occupada pela rua; 2. o, ás despezas da 
demolição, e ás que fon~m hccessarias para evitar a ruína dos 
prcdios cuja parte for demolida; 3. o, a fazer na rua as obras 
exigidas , segundo o plano. 

Art. 28. As disposições do presente Regulamento são igunl
menlc applieavcis para quando se tratar da execw;ão do Art. 
12 d<J Lei N. 0 80G de 23 de Setembro de 1851-, que autorisou 
tamhem por igual modo o alargamento e regularisação da rua 
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dos Latociros até o Largo da Carioca c d'ahi ao da Ajuda pela 
rua da Guarda V clha, quer essa obra seja lei la pela companhia 
da rua do Cano , quer por outra que para este fim se haja de 
incorpomr. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 21- de Fevereiro de 185::>.
Luiz Pedreira do Coutto FiiTaz. 

DECRETO N. • t.56" -de 21~ de Fcvtreiro de 1855. 

Approva os Estatutos organisados para a Companhia Ni
ctcrohy c lnhomcrim. 

Attendendo ao que Me rcquereo o Conselho de Dircc
ção nomeado pela Assemhléa dos Accionistas das Com
panhias reunidas de Nictcrohy e Inhomerim; P de con
formidade com a 1\linha Immediata Hesoluçiío de 17 do cor
rent~ mez , tomada sobre parecer da Secçiio dos Negodos 
do Impcrio do Conselho d'Estado , exarado em Consulta 
de 15: Hei por bem approrar os Estatutos organisados para 
a Companhia formada das duas referidas com a denominação 
de- Nicterohy c Inhomerim-, os quaes com este baixão 
assignados pelo sobredito Cou~clho de Direcçiio. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do 1\leu Conselho, lUinis
trn c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido, e fa~.a executar. l'alaeio do llio de Janeiro 
em viutc e quatro de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigcsimo quarto da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Estatutos da Companhia de rwt·c,qação a vapor de lYi
tcrolty c lnhomcrim. 

C.\PITULO I. 

ObJccto c bens da Companhia. 

Art. 1.• A Companhia Nicterohy e Inhomerim, formada 
pela fusão das Companhias de Nicterohy c Inhomerim, tem por 
fim continuar a ctplorar as linhas de nuvcgaçiio encetadas 
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por ambas as Companhias; bem como qualquer outra que 
convenha aos seus interesses. 

Art. 2.• A Companhia durará por vinte annos. Jêindos 
os privilegios de navegação, de que ora goza, requererá a 
sua renovação: se nenhum delles for renovado, poderá a 
Assemllléa dos a('cionistas resolver a continuação ou a dissolu
ção da Companhia, como mais convier aos seus interesses, 
guardando a disposição do Art. 2~);) do Codigo Commcrcial. 

Art. 3." Constituem sua propriedade os privilegios con
cedidos ás Companhias de Nicterohy c Inhomerim, a saber: 

1.• O privilegio concedido á Companhia de Nicterohy pel<} 
Decreto n.• 1.011 de 12 de Julho 1852. 

2.• O privilegio concedido pela Assemhlea e Governo 
Provincial do Rio de Janeiro para a navegação a vapor no 
rio lnhomerim, durante o espaço de trinta a unos, conforme 
o contracto assignado com o mesmo Governo em 19 de Maio 
de 1SH. 

3 o O pri\ilcgio eoncetlitlo pelo Decreto n." 1.012 <1c 
12 de Julho tlc 18.):! <Í mesma Conlllllllliia t!c lnlwmcrim 
para a navegação de notalogo. 

Art. 4.• O seu fundo de !~OO.OOOirOOO, valor do mate
rial e escravos das duas Companhias, sendo 250.000>ii000 
o da Companhia de Nicterohy, e 150.000.tJ:;OOO o da Com
panhia de lnhomerim, o qual será dividido em 1.600 acções 
de 250.:zrOOO transferíveis de huns á outros possuidores. Este 
fundo poderá ser augmentado quando a couvenieneia o de
monstrar, e a Assembléa dos aecionistas o determinar. 

Art. 5. o A Companhia será representada pela Asscm
bléa dos accionistas, e administrada por hum gerente , sob 
a inspecç.ão de hum Conselho de Direcção composto de trcs 
Accionistas. 

f..\PITl1LO JI. 

Da Asscmbléa dos accionistas, e da Administração da 
Companhia. 

Art. 6. o A Assembléa dos Accionistas compor-se-ha dos 
socios qne possuírem cinco ou mais acções , averbadas n9 
livro das transferencias hum mez antes de qualquer reunião. 

Art. 7.• A ordem da votação sení de hum voto por 
cinco acções, e assim até cincoenta acções ; da h i por dian
te qualquer que seja o numero de ac~õcs não dará direito 
senão a dez votos . 

. .. -----·--·---·----......---------.... 
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Art. 8. o Os nr,cionistns que tiverem menos de cinco 
acções poderão assistir ás discussões, mas não tomarão par
te· nas deliberações. Os accionislus habilitados para votar po
derão por procurnçi1o delegar seus poderes a qualquer ou
tro acciouista , este porêm , mesmo accumulando poderes , 
ni1o poderrí ter mais de dez votos. 

Art. 9. 0 Serú constituída a Assembléa dos accionistas 
logo que se achem representados hum terço das acc:ões da 
Companhia; nüo se verilicando o IIU!Ilero prescripto, se farú 
nova convocação, e no dia c hora designada podcr-se-ha 
deliberar qualquer que seja o numero dos accionistas reu
nidos. 

Art. 10.0 O Presidente do Conselho de Direcção diri
girá os trabalhos da Assembléa dos accionistas; o Secreta
rio do referido Conselho lavrará as actas; c as decisões se 
tomarão pela maioria de votos presentes. 

Art. 11. o A Assemblea dos accionistas elegerá por hum a 
só lista, c á maioria de votos , hum Conselho de Direcçi1o 
composto de tres de seus Membros, o qual nomeará hum 
Gerente para a Companhia , que no seu entender reuna to
das as qualidades necessarius para tal fim. 

Art. 12.0 O mais votado dos tres Membros ser{! o Pre
sidente, que accumulará as funcções de Caixa da Compa
nhia, e o menos votado será o Secretario. 

Art. 13. o O Conselho, como fiscal, tomará contas ao 
Gerente sempre que lhe aprouver. 

Art. H .. o O Conselho poderá suspender, e mesmo de
mittir o Gerente quando ,jnlgar, á unanimidade de votos, 
que ni1o deve continuar a exercer- tal cargo. 

Art. 15. o Só accionistas de vinte acções pelo menos se
riio eleitos Membros do Conselho de Direcçiio; suas funcções 
durarão tres annos, mas poderão ser reeleitos. 

Art. 16.0 O Conselho de Direcção se reunirá quando o 
julgar nece5sario a bem dos interesses da Companhia , e 
todas as vezes que o Gerente carecer de ouvir o seu parecer. 

Art. 17. o São attribuições do Conselho : 
1. o Resolver sobre a celebração e refórma de contratos, 

construcções de pontes , exploração de qualquer linha de 
navegaçiio, acquisição de barcos ou de outra qualquer pro
priedade , alienação dos objectos improprios para uso da 
Companhia; e a respeito de quaesquer medidas que de vão 
ser propostas á Assembléa dos accionistas. 

2. o Convocar a reunião da Assembléa dos accionistas. 
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3. o Prestar a sua opinião em qualquer negocio propos
to ~leio Gerente. 

!i-.• Estipular os diridendos c o fut:do de reserva semes
tralmente, conforme o Art. 32. 

Art. 18. • No impedimento de qualquer dos l\Jcmbros 
do Conselho, em occasião de ser reunido para funccionar, 
~er;í comidado para ~upprir a falta o immediato em rotos. 

Art. 19.• Siio attribuições do Cai\:a, alêm das que llw 
competem como Presidente : 

t.o llirigir a cscripturarüo da Companhia, cujo archiro 
estar;í soh sua guarda. 

2. o llccelH!r os dinheiros da Companhia , que deverão 
~er-lhc entregues pelo Gerente. 

:L o Dar a premio nos bancos as quantias que não forem 
preri~as para as de~pezas correntes , c o fundo de reserva. 

-~. 0 Subscrever os termos das transfcrcncias de aq·ües. 
5." Pvgar ns contos c dcspczas da Companhia, depois de 

confcritlus Jlclo Guarda lii'I'Os c rubricada~ pelo Gerente . 
. \rt. :!0." O Caixa será rcspons;ncl pelos ralores que 

tirer em seu poder. 
Ar!. 21." Süo allribuicões do Gerente: 

f." A gercncia c a adn;inistraçfio de todos os ncgocios 
c opcra~·ües da Companhia, com porleres para obrar como 
melhor entcnd<!r em bcnclkio della, salvo os qnc forem da 
cumpetencia do Conselho de Dircc~ão. 

2. o Lera r a cffcito as dcliLcru(.'ües do Conselho. 
:J. o A ~~ignar os contractos c corre,pondenrias, guardada 

a cli-posi~·ão do § 1.• do Art. 17. 0 

-~." Nomear e dcmittir os empregados, c marcar-lhes os 
n•11ri rnenlos. 

;) . " Fazer regulamentos adequados iÍ boa arlmi 11islraçiío 
c lbralisaçiio da Companhia, c pro1·er da melhor f,"mna aos 
~ens interc!'~es. 

Art. ~2. 0 l'ulleriÍ o (;crente as~i~tir {ts renniües do Con
~dho de llirecrüo, para que fur com idado, porêm em Le
uhum caso fará parte do mesmo Conselho. 

Art. 23. o O l;cre!!le aprcscntar;Í á .bsr~mbléa dos accia
nbtns na sessão ordinaria de ca1la anno o balanço da recei
ta c despeza , fechado no fim do anno sorial anterior, acom
panha1lo de hum rclatorio sobre o estado da Companhia. 

Art. 2'1·. 0 No impedimento do (;ercntc scrrir:í intcrina
rne11te hum dos cmprcga,)os por clle d~•i3nado, soh m:J 
resronsnbil idarlc. 
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Art. 2fJ." Hc priralivn nllribniçiío da A~scmbll-a flos 
accionislns: 

i. o A Hera r os E~tatutos. 
2. o 1letenninar o mtgmenlo do fundo da Ctrmpanhia. 
3. o Eleger, nas cpocns marcndns, o Consrlho de Hirccção. 
!, . o Tomnr mtnualmenle conhccimcnlo da adminblra~·ão 

da Companhia. 
5. o Nomear commbsõcs de c\:ame qua~:do m; julgar ne

ccssarias. 
Art. 2G.o lla\UiÍ huma sessão ordinaria da Assernhléa 

1los accionislas no decur~o do mez de Janeiro de cada armo, 
c cxtraonlinarias qnmulo furem convocadas pelo Conselho de 
llirecçiio, ou a pe1lido 1lc accionislas que representem hum 
1crço das ac1:1les da Companhia. Nus ses,ücs exlraordinarias 
sú se tratará do ohjecto da sna couvoca~;"iio. 

A ri. 27." ,\ s com·ocnçües serão f1~itas por Ires Yezes 
uos jomacs mais lium•, c com antccipa{'il8 c.omcnicnlc. 

C.\ I'IITI.O 111. 

Art. 28. 0 O Gerente pcrcc}Jpr;Í huma 1p10ta de por
centagem sobre o n~nuimcnto bruto da Companhia, que 
scní estipulada pelo Conselho de Direcção. 

Art. 29." O Cai\a lení hnm honorario, que será lha
do pela As,embléa dos accionistas nas epocas em que fur 
feita a elcirtlo do (on~elho, c antes de se conhecer o re
~ullado do cscruliuio. 

Art. 30. o As despezns 1k c~criplorio c C\pedieule ~crão 
feitas <Í cnsla da Companhia, IJUe dereriÍ l1~r hum Guanla-livros. 

Art. :31. o ,\ eleição do Conselho de Dircrçfto se far<Í 
de Ires em Ires annos, conlawlo-sc a primeira t•poca de 
;Janeiro corrente. 

Art. 32." lJos lucros liiJHidos que apresentarem os ha
lanços semcstracs, que senio fel'hados no fim dos mezes de 
.Junho e lleZ(~mhro de c;Hla armo, se deduzirá o dil'iJendo 
a arhilrio do Comclho Je 1Jirecriio, segundo o Art. 17.• 
§ /,."; não C\CCUcndo pon'•m a 12 por "/o 1!0 tlCiual raJor 
do material da Companhia, Clll!Jllanlo o fundo de rescna 
não for equivalente iÍ oitava parte desse ralor, qnc he de 
cincoenta contos de réis. 

Art. 33. 0 l'clo fallccimenlo rle qualiJUer nccioni~:a pa~-
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~~ para os sctts henleiros, não sú o direito ils acçõcs c lu
cros rcspecl i vos, como tamhcrn o clin~ito de votar , guar
dadas as dispo~içücs dos Arts. 7." c 8." do Cap 2." 

Art. :H." Us accionistas não siíu rcsponsalcis além do 
nlor t\<~ suas acc:õcs, que j<Í se acha rcalisatlo. 

Art. 3;): As Companhi<ls reunidas obrigiío-sc ao fiel 
cumprimento de seus contractos, quer com os Goremos t;c
ral c l'ro\·incial , quer com os p:utirnlarcs. 

Art. 36.~ Em qualquer occasiiío que se rcsoher a dis
solução da Companhia, sení clla cll'ecluada scgu111ln as dis
po~i~iies do Codigo eommercial. 

Art. 31." Estes Estatutos, depois tle approvauos, sú 
pot.lcnio ser allcrados por uecisiío da maioria absoluta da .\ssem
hlt:a <los accionistas. 

1:.\I'ITl'LO IV, 

JJisposirües Tnmsitorias. 

Art. :38." Logo <{IIC for verificado o hula1H;1J, as rc~
pt•rlims llirectorias <le amhas as Companhias far<lo a pro
rata <los hu:ros 1111 prcjuizos, qne resultarem, pelos seus 
rc~pedivos acdonistas, tle maneira que o aclual valor tio 
material com que C<llla hnmtt das Companhias concorre 
Jh1ra a tusilo, fique isento de Louo c qualquer onus para a,; 
Companhias rcunhlas . 

. \rt. 39.u l'ara rcalisar-sc a fusão das duas Compa
nhias tlc Nictcrohv c fnhomerim procc,Jcr-sc-lw ~:onfornw as 
rondiçi"ícs seguintes: 

t. • .\ Companhia tlc Nicterohy entrará para a Compa
nhia ~iclerohv c lnhomerim com todo seu material, uo 
ralor de 1lllle;,tos eincocnta umtos de r\+• , avuliauos pelo 
motlo seguinte : 
llareas: 3allta Cruz ... 00.000 ~ 

<< S. llomingos .. :~5.000 ·;';') 
« Nictcrohy ..... 3\.000-iD 
<< l'onta da Areia :30.000·77'! 
<< Hestamaçiío. . . H.OOO,tp 

----- lGú.OOO:;::-
l'ontcs c utensílios ................ 50.000.7) 
22 prelos ( w1o incluindo hum fugiuo). 27 .000-ID 
2 t:aldciras de sobrcsalcnte. . . . . . . . 7 .000--:-:J 
15 aq·ucs da Companhia........... 3.000-7) 

----:--·-- 25o.ooo-m 
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2 • A Companhia de Inhomerirn cntrar;Í igual
mente com todo st•n material no valor Je cento c 
cincoenla contos de réis pela fôrma seguinte : 
Barcas: S. Clemente. . G0.000-7) 

•< Petropoli~ .... :H O.IQ,ij 
" llotafogo. . . . . 1 :!.000-:-;-' 
•t 1nhomerirn com 

o novo cusco. 2/.000? 

1 :! pretos ..................... . 
l'ontes ........................ . 

1:31.ooon 
12.000-? 
7.000-? 

(50. 000 7:' 

Hs. .wo ooo.m 

Art. M}." Approrados IJIW SeJao os prr~entes Esta
lutos por cada hnma das Companhias separadamente , 
haverá hnma mnnião dos accionistas de ambas, ~oh a presi
dencia do Presidente Ja Companhia tle Nirterohy, on de Inho
mcrim, á fim de rleger-se o Conselho de Direcr:<~o, que tem 
de fnnccionar até o ultimo tle Dezembro de 1H;)7; compu
tando-se os votos pela fôrma estabelecida nestes Estatutos , 
segundo o qual cada duns ac~ões da Companhia de Inhomc
rirn representar;í tres arçües da nova Companhia. 

Art. H." O primeiro cuidado do Come lho de JHrer~iio 
será solicitar a npproraçiio do Gorerno Impt~rial para estes 
Estatutos, que serão registrados 110 Tribunal do Commercio. 

i\rt. 42.• As direcçües das duu~ Companhias prestnrfio 
contas aos seus respectivos accionistas do resultado da liqui
da~·ão até a data em que os presentes Istatutos forem np
prorados pelo Governo Imperial. 

Art. 43. o Logo qne estes Estatutos obtiverem a appro
vaçilo do Governo Imperial, as duas Companhias funccionn
rão em commum, e o Conselho de Direcçilo procederá á 
substituição gernl das ac~ües, segundo as bases aqui esla
beleeidas. 

Ilio tlc Janeiro 27 de Janeiro de 1835. - Jeronimo 
Jo~é Tci\l!ira Junior- Antonio Alves da Silva Pinto Junior. 
-A. lchcricy. 



( H\J ) 

llECHETO N." I .illi5 ~-de 2~ de Fcrcrciro tle 183;). 

A pprow os Estatutos da ,..,·ocit•dadc Estatistica do Brasil 
estabelecida 11e.~ta Ctlrte. 

Altcndendo ao qnc ~Ic rcquerco a :'lle~a interina da So
ciedade E~talislica do Brasil cstabeh~cida nesta Cúrtc, e de 
conformidade com a ,\linha Immcdiala Hesoluçüo dn 17 do 
corrente mez, tomada sobre parecer da Secr;üo tios Negoeios 
do lmpcrio do Consl'!ho ti' Est;ulo, exarado em Consulta de 
;2.) tle Janeiro ultimo: Jlei por hem Apprmar os Estatutos orga
nisados para a referida Sociedade, os qnacs com este hai\fto. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do ~leu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios do Impcrio, assim 
o lenha entendido c faça executar. l'alacio do Rio de Ja
neiro em rintc quatro de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta c cinco, trigcsimo quarto da Indepcntlcncia c do Im
pcrio. 

Com a Hubrica de Sna ~Iagcslatle o lmpcra1lor. 

Lui~ l'edrcira ,?o Coullo Ferra::;. 

fslttllllns d11 Snri,•dade Esto/Íslira do IJI'IIsil, f't11117wlít 
wb a lmlllcdiata l'mfcf·(·tlo dt~ S11a MII!JI'statle 

u l111perador· o Senhor lJom Pr•dru Segundo. 

C.\PITULO I. 

/Jos fins da Sociedade. 

Art. 1. n A. Sociedade Estalistica do Brasil tem por 
objcct:J colher, systcmntisar c publicar os factos que devem 
constituir a cstatistiea gero! do lmpcrio. 

Art. 2. o Para este fim estabelecerá nas Provindas cír
culos filiacs ou correspondentes ; promorcrá o ensino da 
economia poliliea c da estatística ; c publicad trimestral
mente huma reYi5ta. 

Art. 3. 0 Logo que a Sociedatle lenha organisatlo tra
balhos syslcmaticos áccrca da cstalistica geral do lmpcrio, 
ou de algum de ~cus ramos, deverei publicai-os em vo
lumes cspcciacs. 
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C.\I'IITLO 11. 

Da orya11isacíio da Sociedade. 

:\I[. L" A. Sociedade s~~ eomponí de Membros ell'e
rlivos, honorarios e I'OtTPspondenles. O titulo de :\lemhro 
honorario sú deve ser conferido romo huma grand0 distinc
~·ao: o de .\lembro ellecti\'o, depois d1~ organisadas as Sec
ções, scní precedido de algum trabalho estatistico do can
didato : o de .Hembro correspondente será coueetli,lo ás rws
soas niio resideutes r:a C1\rte, que se i11lcn~ssarem pelos 
trabalhos cstatisticos. 

Ar!. 5.
0 

Os l'rindpes da Familia Imperial, (]!IC se 
dignarem de pertenrer <Í Sodetltule, s;ío considerados Pre
sidentes Honorarios. 

Tamhem o potlcriío ser os Chefes das Nações Estran
gl'iras. 

Art. Ü.
0 

A Sociedade elegerá annnalrnentc: hum l're
si•lcntc, duns Yiee-l'resitlenles ( hum primeiro e outro se
gundo), dons Sccrctarios (hum geral e outro adjunto) c 
hum Thesoureiro. 

Art. 7." llhidir-sc-ha, por eiiHJIIanto, a Sociedade em 
treze Secrücs, a saber: tle l\'rritorio; de popular;1o; de eo
lonisaçiío; tlc instrue~·;1o publica: de agrirultura; de intlus
tria; de commercio; de navcga~·f1o; de rendas publicas; de 
justira; (lc fon;a militar; tlc administrat:iio publica; de cs
talistica comparada. 

Art. 8. • .\ designaç;ío dos .\Icmbros, ((tw de\'('Jll ser 
inseriptos em cada h uma das Seq·,·,es, ser;í feita pelo l'rc
sidcntc da Soeietlude, tendo em a!tettçilo as ltabilitaçücs 
especiacs dos Socios, c os desejos por elles manifestados, 
consultando para es~c lim, sempre que fur pos~ircl, ;Í(ptcllcs 
que se al'harem ausente~. 

1\rl. 9. o Cada h uma dessas Sceçües terá hum !'re
sidente c ltum Secretario, eleitos annualmeutc pelos .\Icm
bros rcspertiros. 

Art. 10. As Scc~·ües se podem subdividir em com
missões espcciaes para facilidade do trabnlho. 



C.\I'IT!"LO 111. 

})!l lJirerriio da Soriedadc. 

Art. 11. A nireeriio da Sodetlatlc eompctir<Í a hum 
Conselho, composto dos Funeiouarios tiO "\ rt. G. o, c dos 
Presidentes c Serrelarios das Seerües. A l'resiuentia do Con
selho eompetiriÍ an l'rcsiuc:1te d;{ Socicdatlc. 

Art. 12. O Conselho funecionad onlinariamcnlc h uma 
\CZ por mcz, dcn~IHio estar rcunitlos )H'Io menos tlez :\lem
hros. 

Art. 13. Ao Conselho compele: 
§ I. o ,\. ])ircc('iio da Sm·it~uatle, da111lo inslriH:çües parn 

~t~ preencher o lim 1le sua crea~·iio, n~sohemlo as dnviuas 
tias Sec~'ües nprcsenlatlas por inlennetlio de seus Presidentes, 
tli~trilmintlo por e lias os trabalhos, c dbculimlo-os a final, 
l)llalltlo uas Sec('ÕCS roltarell\ preparados. 
~ 2." A coucess;ío dos títulos uc :\lemhros cii'ecliYos ou 

rorrespondentcs, soh propostas das Secçf•es. 
~ 3. o .\ apprm ;a.·üo para Soei os houorarios tlc sal> i o!' 

tlislinelos, on de indiritluos, que tenh<io feito sen it:os re
levantes iÍ Socierlatle. 
~ L o O governo ProHomico, n anlori~at:<ío de qnnc~quer 

tlespczas neeessarias, e a tomada de contas no Tlu:..-;onreiro. 
~ :>.o A nomençfto tlc quaesquer t~rnpregallos, ~oh pro

posta da mesa, dantlo-lhes regimento on instrnt\·ües sobre 
~eus rlerercs. 

Art. ·tí. Compele tambem no Conselho organisar af! 
queslücs de concurso aos premios que se fundarem, c jul
gar as mcmorias ou trabalhos ucsse mc~mo com·urso. 

C.\l'rrn.o IY . 

. \rt. L"l. .b ~ec~·iít•s trabalharão em ronferen('ia, todas 
as vezes que o jnl:;arem neressario, c pelo menos duns 
yezcs mensalmente, a fim tlc tratarem tlo cslllllo e discus
siio das respeetiras mnlt~ria~: da prepara~·f10 dos trabalhos 
estalistkos, que Lcm de ser presente:-> ao Consl'lho; c de 
quaJ,piCr assumpto sobre que tenh<io tle representar-lhe parn 
o andnmento uaquclles trabalhos. 

Art. j() l)11ando lwmer nl[ltcria que iniPrl'~Sc ao 
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mesmo tempo a duas ou mms Serç<'ies, estas se rcuninio 
para discutirem em commum. l're~idiroí ne~las oceasiües o 
mais n~l h o dos respeel ir os J'residen tcs. 

Art. f 7. As Sccç·ües devem proceder á eleição de seus 
})residentes e Secretarias na ultima conferencia do mcz de 
Noreruhro. 

Art. 18. O regimento interno das Sccçües ser·á dado 
pelo Conselho Ilireetor. 

C.\PIITLO r. 

Das Assemblàts Geraes. 

Art. 19. A~ A!'scmhl<~as t:eraes sú ter;io lugar, or
dinariamente, r1os primeiros dias de Jlczemhro, c poderão 
(Jurar até Ires dias eonsceutims ou intcrpoladamcntc. 

Art. 20. Nessas As~crnllh'·as ~c proecderú: 
§ l." Ao exame das dcci~ücs do Conselho sobre a au

torisaçiio de despczas. l:ste exame scní feito iÍ vista de hum 
relatorio, !~ do balanço apre~entado pelo Conselho. 

§ 2. o .\ adopção por acrlmnn~·fio dos ~lemLros honora-
rios, appr,orados pelo Conselho. 

§ 3. o A adopt'ão de qnaesqucr mL•didas, que não c~ti
\'erem na alçada <.lo Conselho. 

§ 4. o ,{ cleiçilo c insta Ilação dos novos funccionarios. 
Art. 21. Para ~c abrirem as Sessücs da Assemhléa Ge

ral, derem estar pre~entes, pelo menos, vinte e quatro 
Membros. 

Art. 22. Al<\m das AsscmLiéas (;eraes ordinarias c Cl

tmordinarias, h;ncrá huma Sess;io solcmne annual no dia 
arrnircrsario da inauguraçüo da Sociedade. 

Art. 23. Nesta Sessão o Secretario geral lerti o rc
latorio <.los trnbalhos da Sociedade dur:mtc o uflimo anno, 
terminando pela nnal)"sc das mernorias aprcsentaclns no con
enrso aos premi os, com a ueclaraç;ío das que fonio pre
feridas, c dos nomes de seus autores. Em seguida o Pre
sidente da Sociednde conferirá os prcmios, c mandad ler c 
distribuir os no\·os programrnas. No fim da Scssiio o Se
cretario geral proclamará os nomes <.los Membros honororios, 
adaptados na ultima ,\ssemhléa. 
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])as ufiriuaç·<lt•s e dirt·itos dos Soclus. 

Ar!. 2". Us M<~mhros dTecliros ficrio sujt~ílo~ i1 lnuua 
ronlrihlli~·;·lo S<'llH'slral tk cinco tnil n'·i<. No ado de sua 
Íl:srrip(.'iln, t'.omo &kmhros, pagariio lllllllil joia de dez Jllil n'·is. 

,\ri. ::!.:}. F~! as quantias e quaesquer outras, que a 
·~,,.i,•dadt• pudl'r nll'illl\'ill' por :;nas pnl•!i,·;t(:Ü<'', por donativos 
par tit·ril;m·s, on ]H>t' ller.rd:u;i'H·s tios l'utll'res do Es!:Hio , scr
lir:to~ par:1 u<'l'O!Tl'l' :Ís despl'Zi!S tlo C\pcdi<·rllc, tio pa~amerrln 
i],,, l'lllfll'<';.ta !os, .dos ]liCl!lios que H~ l'tllldarclll _. da coJupra 
"'' li1 rw;, e da imprl'ssfto das re1 i,:tas <' !lrais ol!rns . 

. \ri. ::W. ()11al1p1Cr ~lembro poder<Í assi~lir :ís ~Pssõt•s 
th> Cullselho; propor ahi e discutir, Sl~lll vulo, o qtiC jul
;~ar l't>II\'C:<ientc para tlc,;empcnho dr1 li:n da Socicdadt:; lt:r 
na hi!Jliothccn respcdira, e consultar a,; ai'!as e os nwnus
< riplos Hiio rescrrados. 

Art. '2.7. To los os Membros <la Sociedade tem direito 
a receberem hum exemplar de qual•Jil'l' publit'a\·rio feita 
por ordem dclln. 

C.\PITI'LO Yll. 

,\rt. 28. A Sociedade lr<lhnlhar:í rksde quinze rle iVlnrço 
ah' quinze <lc llezcmhro. O tempo que medeia l'ntre nqucl
las rlu,Js rltltas ~er<Í considerado de ferias . 

. \ri. 2H. 0,; nrHJleMins parn o primeiro Consl'ilro de Direc
r~o sen·iriio atr'~ llezpm!Jro de mil oitocentos cinrocnla c cinco . 

. \rt. :30. l)ualquer reforma nas di"flll'Í•;•)r•s destes Es
tiltttl"' Sl'r;Í iniciaria no Crmsl'lho e (depois de npprovarla) 
subm01tirla ;Í rnrr<irlPraç:ro dt• hnma :\•~r·n;hlt'·a Cera! I' e\
lr<l'lrdin;•ri;l. 

Arl. ;)I. 0.< pi'l.''''''"'~ J:~lalulo.', ;J'·illt 1 unto qrlalquer 
rdorma on alt,·r·al;ilO, qw~ l:ourcr <le sr·r adoptarla pela So
ci·:<la·!e, ~nhirão ,·, pr.~;;en~·a rio Gorerno lrnpPrinl, de qnem 
~~ S'llii·itaril a app:m:rrJt!l, a1ilr·~ d·~ ~e irnprilllil''!!l I' rli,;-
1 • i \n 1 i n·m. 

Itin rle .1nJH'iio 2~ rlc llezPmlrro <k 18;)'1 .. -- .\larqnez 
1),~ :'llont-a!c·~r·t·, l'rcsidcn~c. - Jkrnarrlo ,\ llijll:<to \ascentes 
•L\zarnbuja, I.'' Sc•nctario. - .lnrHJllirn ,\nlonio d ,\z••redo, 
'> " ~t·netarin. 
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m:CHETO N '' I.GGG- de 2'r uc Fererciro de f:--);):r. 

A ulorisa a útcorporação , e approra os Estatutos da Com
panhia denominada-Associaçiio Colonial do Rio A'oro. 

A ttcndcndo ao que 1\Je reqncrco o Conselho Fisral da 
CompaBhia, que se pretende estabelecer nesta Côrte sob o 
titulo de- Associaç·üo Colonial do Hio Novo-: e de confor
miuadc com a Minha immcdiata H(~:;olução de J7 do corrente 
mez, tomada sobre parecer da Scc~·;1o dos Ncgocios do lmperio 
do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de ~3 de .Janeiro 
ultimo: Hei por bem Autorisar a incorporação da referida 
Compnnhia, c Approvar os respectivos Estatutos, que com c~fe 
baixiio. Luiz Pedreira do Cunllo 11erraz, do :\h)u Conselho. 
1\Iinislro c Secretario d'Estado dos Ncgoeios do Imperio, 
assim o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em vinte c quatro de Fevereiro de mil oitocentos 
rincocnta c cinco, trigesimo quarto da Indcpendencia e 
do Impcrio. 

Com a Ilubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Estatutos tia Assoeiação Colonial do Rio No,·o. 

CAPITULO I. 

Da organisação da Associação. 

Art. 1. '' Fica estabelecida a primeira associaçfio colonial 
de agrieultura nas margens do Hio Novo, da l'rorineia 
do l·:~pirito Santo, em terrenos tlaquella localidade, adqui
ridos por eompra feita á Caetano Dias da Sih'a, fundador da 
mesma a~sociação. 

Art. 2. o A Associaçfio se denominará- Associaçilo Colo
nial do Hio Novo; - o seu fundo he de quinhentos contos de 
réis, representado por duas mil c quinhentas acçõcs de d u
zentos mil réis cada huma, transfrrivcis de hnns ú outros 
possuidores, precedendo as furmalidaucs dc~ignnrlns no Ar
tigo 22: este fundo poder;í ser augmcntado, quando em 
Assembléa Geral dn~ accioni.;f·t'i 'if~ jl!lgnr ronn'nÍPntP. 
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Art. 3 o A Assodaçüo Colonial agricola do Wo ~o\o 
tem por 11m: 

§ 1." Promover os seus interesses, estabelecendo a cul
tura de cnf(~, e outras accessorias nos terrenos, de que trata 
o Arligo 1.•, e outros que venha a possuir. 

§ ~-o Importar famílias estrangeiras para habitar os mes
mos terrenos, divididos em prazos de quarenta mil braças 
quadradas para cada familia, ns quaes famílias c as naeio
uaes, que forem uteis, c se quizerem engajar, como as cs
lraugciras , ficarão proprietarins de laes prazos, mediante favo
rareis condições que se estipularem. 

Art. 4 • A Associação Colonial agrícola rio Ui o Novo ler;Í : 
§ 1." Hum Director. 
§ 2. o Hum Prucurauor Commissario. 
§ :3. o Hum Couselho Fiscal composto de hum Presirlentc, 

hum \'icc-Pre~iuente c hum Secretario: estes tres emprega
dos formarão a Mesa da Assembléa t:eral. 

§ lJ. • Haverá tambem tres supplenles pnra substitui rem 
os )Jernbros do Conselho Fiscal em seus impedimentos. 

C.~PITULO H. 

Do Director e Prowrador Commissario. 

Art. 5. o A residencia do Direclor sed no estabelecimen
to colonial, c a sua eleiçfw será sempre feita em Assembléa 
(:era! dos accionistas, mas na aclualidar!e h e reconhecido 
Director o accionista Caetano Dias da Silva , por ser funda
dor desta primeira empreza da colo!lisar:üo no snl da Pro
\inria do Espírito Santo. A sua e"tonerar;fw, assim eomo a 
do' que lhe succedercm, só poderá ter lugar em A~';cmbléa 
t:eral drJs accionislas com o numero de votos, que repre
sentem dous terços, pelo meno~, das nrçõc.; emillidas uessa 
occasiiío. 

Art. 6. 0 Ao Direclor compele: 
§ 1. o llepresentar na localidade c na Côrte a Associn~·iio 

Colonial uo B.io Novo. 
§ 2. o Assignar convenienlemeute a escriptura de venda 

das propriedaues que cede á Associação. 
§ 3. 0 Nomear os empregauos necessarios ao Lom andamen

to da empreza, c marcar-lhes os ordenados que hão rlc ven
cer por conta da Associação. 

§ ~-o Fazer a acquisiçiío de colonos nacionaes c estran-
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geiros, como for possível, por Lodos os mt:ios ;í '<~li alrancc, 
por si c por inlcrmcdio do Pro!'uratlor Comrni~sario, {t pro
pon;ão que forem ficando promplos os prazos, de <(IW tra
ta o § 2." do .\rt. :.l." 

§ ;).• Fazer o co~tcio nnnrwl do cc;tabclerinwnln c·olonial, 
llliHHiaHdo os pedidos nt•cess;Jrios ao Procurador Commissario. 

§ G. • Engajar o11 COII[r;u:lar os preci:.;os trabalhadores, 
11acionacs ou c~trnngciros, como for possivt~l, para roadj11varem 
r!OS serviços rio e~labclr·rirnenlo ns forras c!'crava'i da ,\,socia
ç;1o, quanto no promplo preparo tios prazos, de rpw trata 
o § 2." do Art. 3." 

§ 7. o Promover l<i!las as cnllnras simultnm•as, qnc for
necerão prodnclos c rendimen los accc~sorios, c a e' lrarção 
de madeiras; c isto sem prejudicar a cr!!lnra de caft'~, uni
ca adoplada como principal do cslnbclecimcntn. 

§ 8." Propor ;Í A~sernhlt;a t:eral tios accin11i~las, por in
fermcdio do ~eu Presidente, lotlas as nu:didns e prrniden
das que julgar utc:is iÍ cmpreza coloni:d. 

§ H.o Apresentar ammalrncntc em rclalorio o P-I:Hlo da 
Associação c o balanc:o jnslificado ria rc·ccit:1 P dt:<])t~7;1; assim 
como o funtlo social, a ma~sa dividenda c a de rnsl'na. 

§ 10. Dirir!ir c adrnini:;trar, como enlcndcr, luda a 
cn~prczn coloni'nl c as rlepcntlcnrias rpw Yit~r <1 po:,s11ir. 

Art. 7." O Tlircctor Ci1clano lli<1s da Silra diri;~ir<Í c ad
ministrarú gratuitamente torli1 a cmprczn colonial <~ dcpendcn
eias que venha ;Í possuir, em quanto não homn hnrn lu
cro superior a sr:is por cento ao anno do capital dcscrnholsatln: 
logo, pon;m, que haja rcn1la superior <Íf!uclle juro , lhe 
pertencerão quimc por cento ria renda C\cedcntc no neto 
de cada dividendo nns nccionistas. 

Art. 8. o O mesmo llircctor, Cactnno nias ela Silra, 
em altcnçiio a ser funtlador da Associnçiio , aos serviços 
que se propõe a prestar gratuitamente, na fúrmn do Arti
go anlcccrlcntc, aos serviços g-r~fnilm ele ~n~ fnmilia no 
qnc toca a arranjos rlomc~ticos, no :>acrifie10 de residir con1 
sua familia no cstabc!ccimcnto, onde f<dtiio todos os co
modos da viria, c ao grande trabalho que ncccssJriamenle 
ha de ter para crcar hum cstabclccimcnlo de [anta mngni
tude, hc considerado llircctor permanente; mns no caso 
1lc sua exonerarão, scr-lhc-ha paga a quantia de seis con
tos de n'~is, po1· cnrln a1:no qnc tircr scni1lo ~em vcnri
menlo, corn·sporHienlt: ;\ 1:sta qnantia: no C<Nl, porr':m 
1lc alguma sonmw hnn·r yJr•lllnzidn t'lll Si'll filror a 

1
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n!nlagr~m de quinze por cento, rk que traia o Artigo an
lt'('(~<knll~, sú se llw paganí a importaneia que faltar para 
eomplclar os ditos seis contos de réi~: o mesmo se prali
ear:í r~m favor de ~cns hcnlciros no C<bO de scn fallcri
mcnto. 

Art. 9." Cornpl'lt~ no l'rnrnrarlor Cornmis~a rio : 
~ t ." Bcecher todos os gt~neros do cslabclecimcnlo co

lonial, rcnwltidos p<~lo J)irector ou SCII'i cnr:l!Tt'~<l!los, c 
fazer venda dclle~ 1wlo' nwlllori'S prcr;os r[lW pwlt'r akan
~ar, envianrlo-lhc r~onta dt~ vt~nrla. 

~ 2 " llcmctter ao Dircdor c a sem enrarrc.c;ndos , 
por clle compctcntcmcnlc anlorisndos, o qnc comtnr de 
~~·us pedidos. 

§ 3." Concorrer com ~na inOncncia comnH'rcial nn l'aiz 
I' no c-trnngeiro Jlilra arqnisiç;io ile colonos nlcis no 
r•>lahclccimcnto colonial, firmando com os IIH'smos colo
ll"', 011 intrnrlnclorcs d<•slcs, qnaesqner contrndo.•;, ou
vinln c sq~nir1tlo 'r~mprc ns ordens do llirertor a tal 
l"i''PI'ito. 

~ '1." Hcprcscnlar o llireclor, por si n por 
stil;,fabc\PcirJos, em f]IJaCSf[!Wl' pr~nrlt~fli.:Í<IS jlH\ici;H~S, 
rllr• llirr·elor lenha de assi,;lir por r.onla c t'lll 
da .\ 'SIII'i;l(.'iÍII. 

H' tiS 
a qne 
num e 

§ .)." Dirigir avisos aos accioni-.tas, q11cr pr~los jor
n;~r•s publicos, qncr por cnrlas inrlivirln;~es, para 1]11(~ se 
renn<in no rlia qn·~ lhe for indicado pelo Secretario da 
.\ '~Pmblt'•a {~era!. 

§ 6." Fazer a lransfercncia 
JH'lcnlrs ~cmprc qne se lhe 
l'"i'm os .\rti::ws 22 e ~:~. 

§ 7." A•>i-tir ;Ís renni(ll's 

rln~ acções em 
nprcscnlarcm, 

do Con,t•lho 

li nos rom-
como dis-

Fi~ral ~em-

pre IJ!It~ para cJI;h fnr CC>!lYitl:11!n: o m:~•mo pralirad 
p;~ra com a .\••l'lllhlt'•;l t;rr;~l dn; nrr·i•1ni-[:1s. 

§ R" ~Ln11\ar t'·n''' t•r 1;11 t'·Tn'·.,·r 'li,~ !IH'Sllln a cor
rPsÍIOtl:lcl~r·ia qne n·lll f11r rcst'!'l<~tLt di) Con:st!llio Fiscal, 
c as Ad:1; da ,b;.t·tnLit'·a Ct~r:ll ri<~:: <lct·ioni:stns, em li
nos tll·slin:Hios a !;11~' csrriptnrat:<1rs, sttllmettcntlo-os de
pois ;Í ;~s;;ig,alura rla ~Tcs:~ 11<1 l"t'1rnJa do Artigo :Hl." 
~ !).o Ter em hna orrlcm e gn;m]a to:ln~ os livros, 

qn~e;;qucr lilnlns c tlorHnwnlns JWrltmccntes ú Assoriaçiio: 
rle taes livros, tiiHios c tlor·nm<~nto' as'i~lwr;Í rar~a em 
livro r·nn1pí'lcnle it rar:~o tln ~~·;·:Tl;u·in d:1 .\~<,·mlJI::-~1 (;t~
ral d11~ õlrTioni~Lts e l:oll';l'illil Fi·t·:i!. 
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§ 10. Executar com prccisilo todas as ordens do lJ!
rcctor , que tenderem a negocws da Associaçilo. 

Art. 10. O l'rocurudor Commissario será da nomea~·no 
do Director, dcYcndo tal nomea~flo recahir em ncrionisla 
commcrciante bem conceituado: a sua cxoncrnç;Jo ll'ní lu
gar por acto do mesmo Director, que a r:ommunic;mí no 
Presidente do Conselho Fiscal, nssim corno a nova II0111Ca
çi1o que fizer de outro l'ol'urador Corrnnissario. 

Art. 11. O l'roeurador f:qmmissario rccolhcr;Í a qual
quer dos Bancos, ou Casas Bnncarias e~tabtolccidas nesla 
Côrtc, que mereça tordian~·a c que der maior juro, todos 
os fundos coloniaes que apnrar, abrindo titulo de dl'bito 
c credito entre os mesmos Bancos ou Casas Banca rias, 
para estar sempre em din com o fundo existente. 

Art. 12. O Procurador Commis,ario ter;Í cscriptura
çi1o cspceial da Associaçi1o, em livros lambem cspc
ciacs, abertos, numc~raJos, rubricados c encerrados compe
tentemente, de fórma que passe ele huns á outros procu
radores. Elle scr;i diligente c prornpto em apresentar esses 
livros no Conselho Fi~rt\1 , corno dispüe o Art. I;), para 
que o mesmo Conselho e\l~r..:a a lisralisa~·;!o que j11lgar 
neccssaria, c satisfarú o me>mo Consellw com todas as 
explicações que dcllc exigir. l'or todos os ~eniços que o 
mesmo Procurador Commissario prestar á Assotiaçi1o lerá 
cinco por cento do rendimento pr Jvcnicntc da venda de 
generos coloniaes da A.ssociac,:ilo; e pela acquisi~~flo de colo
nos terá a mesma vantagem , que perceberem outras casas 
commereiaes. 

CAl'ITt:LO Ill. 

Do Conselho Fiscal. 

Art. 
§ t,o 

13. Ao Conselho Fi~cal lira pertencendo: 
Solicitar do Govcmo Imperial a a pprova\:fw dos 

presentes estatutos, c todos os favores e isen(·ücs tenden
tes a promover o bom rcsultndo desta primeira crnpreza 
colonial na Provincin do Espírito ~ anto; obrando de a eco r
do com o Director. 

§ 2. o Solicitar do mesmo modo do Governo c Asscm
bléa Provincial do Espírito Santo quacsqucr favores c isen
ções, que julgar vantajosos tÍ Associaçi1o; obrando igunl
mente de accordo com o Director. 

§ :3. o Celebrar com o Dircctor o contracto de compra c 
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't'tld;l das proprietlatll's <pw o nwsmo llirl'clor cetle <Í As
~ociil</10, estabelecendo 11cssc aeto a fúrma do seu embolso, 
de accordo com o disposto nos Arts. '27 c 28 destes esta
tutos. 

§ 4. o Deliberar como julgar conveniente ~obre tudo que 
lhe for proposto pelo Direetor, recorrendo <Í Asscmbléa 
Geral dos Accionistns sempre que se 11üo julgar habilitado 
pnra resolver definitivamente. 

§ 5. o Auxiliar o ])ircctor por to tios os meios a scn 
alcance pnra que a Associaçüo (olonial Agl'icola do Uio 
Novo caminhe <Í sua prosperida<le. 

Art. 11.. O Conselho Fiscal, alt~m rias atlribuiç:ões 
rio Artigo anteecrlentc, tem o direito de vigiar sohrc lodos 
os interesses da Associação, c por conseguinte ~ohrn a con
ducta do ])ireclor. A' Yista desta i m portantc attrilmiçfto , 
quando o mesmo Conselho entender que o procerlimcnto uo 
Hircclor he em opposi<;ão aos interesses da Associaçfio 
Colonial Agrícola do Rio Novo, podení fazer-lhe sentir 
em reservado o que julgar conveniente; c se o Dircclor 
com sua resposta e cxplica~·ões nüo satisfizer o mesmo Con
selho, e os motivos do reparo deste continuarem, podeni 
enlrio convocar a Asscmhlt'·a Geral dos aceionistas, para 
tJlle resolva sobre o caso, como entender: quando se dê 
semelhante occurrcncia, poder:'t ser exonerado o Direetor de 
conformidade com o Art. 5. • dos presentes Estatutos. No 
caso de descobrir-se falta de deveres no l)rocurador Com
missario, poderá o Conselho Fiscal inteirar de! la o Director 
para que providencie, como for justo, c á bem dos inte
resses da Associação Colonial Agrícola do Rio Novo. 

Art. 15. O Conselho Fiscal, sempre que julgar con
Yeniente, poderá inteirar-se do estado do estabelecimento 
colonial, Yi~itando-o e da Associação em geral, examinando 
a csrriptnraçfto, q11c :'1 re~peito rJeYe C\i~tir em poder do 
l'rocmatlur Commb~ario, o qual, em Yirludt~ do que dis
põe o Art. t z. lhe franqucaní a mesma escripluraçüo, 
e lhe darit, alêm da~ notas que de lia exigir, as explica
ções que desejnr. 

Art. 1 G. Por iulermcrlio rio (onselho Fiscal chca-nriio 
ao conhecimento da As~ernhll'·a (;ernl dos accioni~las 'todas 
as comrnunirações c correspmulcncias do llirector ria Associa
çüo Colonial do Ilio l"onJ. O Conselho Fi~cal ~criÍ eleito na 
primeira reuuiiío dos accionistas em ,b~cmhléa (;era! , come
\'aní a fnncrionnr desde logo, c ~cn irü por qn<~lro annos; 
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scll!lo o mai~; vol:11h l'rcsidt'ltk, o ~~·;..::t::dti Yir·,~-l'n•:-idi'i:k 
e o lt~nTiro ~t~ndario. 

Em nl'lo ~:wt·t·~~ivo ~~· prore,]n;Í it l'lt·i~·no tlt~ ln•s s::p
plentc.;, jtill'<t ~u!J,til:tiretn os ~\k:n!Jros do Con::t•llto h:.c<d 

t:lll H~IIS itlll't~ditllCIIIIlS. 
,\ri. l'í. ,\o l'tesidenle do Cmt,cllto Fio<ral rmnpcle: 

:~ 1." ['rc~;j !ir O llll'SlllO Con~t·Jho Clll Sl'liS trnhalltos OI'· 

llit~:tri•Js <' t•\fraordinarios, q11e lerfw lugar ~empre qnc jnl
g;tr ro:!\ (ll!ienlf~ tl _.\~~ori;H:fiq. 

§ ~" Comurar c pte,i:!ir a _\,~:t·mltl(·a Cera! dt•S acrio
Hi,lac; ''lll .!aneiro de ra:la illt!to. para st•r-llte ptt•,enlc p<'!o 
llireclnr o e,ta:ln rio esla!JelcrillH~iilo Clllonial e A'soc:ia~·r;o 
em gemi; e o b;da:t~·o jnslifira:lo tb rec·eila e tkslH'za iltl
ttna, como tlispüe o § \)." do ,\rl. (i." 

§ :L" Con\ot·ar t~ pre~:i i ir a Il!C!'Jlia ,b,cmhlt\1 H'lllpn~ 
qne orc,H-r;~retn ne;_;IJrio:.; , q11e ~ú ]HJI' ella derilo ~l'r deri
dido~, e ;tl!~lllllil..; tias ritTitnslanci;ls pn~1 j,[as 110 Art. 11. 

§ .1 .. " Abrir, lllllllt'rar, rubricar e e:•cerrar lodos os li1ro,; 
(]a A"ol·i:H:<-JO ü cargo do Prut'llr<td<Jr Commissario, Secreta
rio e llirertor, quando esta diligcncia ou fonualidade 11ft o 
verlenç·a {t Oi! LI a anloridailc' de ('OII!'ormida::e ('0111 as Leis 
em Yigor. 

Art. tR. Ao Yice-Prcsidl't>le firilo rompetimlo todas as 
altrihui~:ues do l'resi(lenle, que as e\ercerü em seus Ítll
pedimentw;. 

Art. 1!). Ao Secrelurio compele: 
§ 1." l're1 in ir por carta ou verbnlme:;te o I'rocuradCo~r 

Commi~sario para fazer os a1isos competentes aos accionislns, 
a fim de rL'llllÍIClii-Se 110 uin que pelo Pre~idenle lhe for 
designudo. 

§ 2 " Lnuar as nelas e registrar a corresporHicncia rc
scnada tio Co::~clho Fiscal c .\.sseml!léa Geral em JiHos ]Iara 
i~~o destinados. 

§ 3." Jledigir iiS a('(as !JIIC llÜO forem l'CSen:ll]ns, parn 
que o Procnrauor as lil\'il lan~·ar no liuo compclcnlc, corno 
dispüc o § 8." tlo Art. !.1." 

§ 4. o Ter a seu cargo c em boa guarda os li rros da 
Associaç;1o. 



( ltil J 

L\1' ITli.O 1\ 

lJos Sorios c dos seus dirritos. 

A rl 20. llt~ accioni~la <la As~ocia'_'iio Colonial Agrícola 
tio llio Noro qnalqtwr individuo, rorpora<;ão ou nssociaçiw 
nacional ou estrangeira, que possua huma ou mais acçücs 
quer tc11ha concorrido pam a installaç·iio da Associac;<ío, 
quer '" homcsse atl<piiritlo por ccssüo fcitu posteriorme;, le 
;i mesma installat;ão. 

Arl 21. Tem direito a hum voto todo o aceionisla 
que po!<suir cinco ac<;ões, mns nenhum indiYiduo podcrú 
ter nwis de vinte Yolos, qualltncr que ~eja o mmlero de 
ac..-ões que possua. Sú podem ser Membros do Conselho 
Fi~cal c Supplcntes, ]Jirector c Proenra(lor Commissario, 
os accionislas que po1lcm votar; mas o ar:cionisla que n<ío 
púde votar , por ter menos de ciur:o aq·õcs, tem o direi
to de ser convocado para a Asscrnblt1a Geral dos acrio
nbtas, e tlc tomar parte nas discussões. 

Art. 22. As acções transferem-se por endo~'o, datado 
~~ a~~ign;ulo pelo ce1lenle, mas cst:1 trans!'erenria ~e notnní 
rro li1 ro com1wlcntc, que a Assol'i;u;ão dt~\el'iÍ ler ;í cargo 
elo l'rorura.lor Commissario: sem a trans!'erenciJ ser notada 
na referido livro, nenhuma aec:iio com o simples eru\ns~o 
JIO!Jel'Ú COliCOITI'l' :Í diviJent\os. 

CAPITU.O r. 

Dos {Hn:bs sociw·s, rcscJTIIS, lwlru1~·os c dit irlt'nrlos . 

. \tl. 2:3. O furHio social pcrm:lner1k 1: real ronsi~k 
nu Y;tlor ths propric•tlades tia .b~tJt'iacJin !'lll ;.;•'r:tl , au
"'meHI:HI'J rada mrrw rom o 1·alor <las IH'tnl'eilorias encra
\atlas, que serrw <llaliatbs <UIIItt:dmcnft>, para fi;.;urarcm 
no respedivo balant;l). 

Art. 2'1-. O ftulilu de resena I'Oil~isle: 
§ 1. a Nas qttantia• pnr l'h:mwr de ratla acçiio, das 

clua,; mil e quinhentas qne represenliio o fundo social. 
~ 2." Nas quantias destinada~ atJ co~lt:ÍI) do ~~~tab!~lt~

dmenlo, qnc ficarem <lepo:;itadas nos Ha:Jcos ott t·as;h 
ham:arias, na ft'n·nLJ tlispo~la pcl•> .\rt. 11." .il-~tes Esla
lnlos . 

. ht. :!:->. As lll<hsas diYitle:Hla:i: rmr,isliri-111 no rlltnulo 



de touas as rendas do c~labelecimento, reservadas as quan
tias ncccssar ias para ro~tcio do mesmo estabelecimento: de 
taes massns todos o:.; ;mnos no mez de Janeiro se farão di,i
clendos pelos accionbtas. 

CAPITlJLO YJ. 

Disposiçik.ç gcraes. 

Art. 26. As primeiras quatro entradas para a caixa 
ela Assodaçiío serão de 12 e meio por cento , on vinte c 
einco mil réis por cada acção ; sendo a primeirn na époea 
da sua installaçiio , ou Jta data em que se firmar a eseri
ptnra ele acquisiçfio ela,; propriedades, de que tratão os Arts. 
1." § 2." do Art. G.", § 3." do Art. 1:~.", a scgunda~cis 
mczcs depois da primeira ; a terceira seis mczcs depois da 
segunda; a quarta ~'l:is mczcs depois ela terceira : o fundo 
restante será chnmaelo nn me~ ma proporçfio, em valor e 
tempo, ou em menos quantias, segundo forem as necessi
dades do estnbclccimento. 

Art. 27. Da total importancia dn primeira chamada 
se deduzirá o importe ela ~iza c mais dcspczas preliminares, 
c a somma orçaela para costeio do estabelecimento colonial 
durante o anno ú correr, a jnizo do Dircctor, e a (JIIan
tia que restar scní applicacla ao primeiro pagamento das 
propried;ulcs cetliclas ;Í Associnc;;io pelo seu funcla1lor. 

Ar!. 2S. lla total importancia da seguncla chamatla 
se deduzir;Í o importe de alguma clcspcza extraorclinaria, 
que tiver sohrevindo , e a restante quantia scrü applicacla 
para segundo pagamento elas propriedades : o mesmo se fará 
com a terceira c quarta chamadas, para complelar o paga
mento ele cinzentos contos de réis, porque cede ;Í Assoeia
Ç<ío o seu fundador as propriedades, de que se trata no 
Artigo t." 1\~tcs fundos scrilo arrecadados nas c'~pocas desi
gnadas pelo Procurador Commissario, o qual procederá iÍ 
respeito das sornrnas destinadas ao costeio do estabelecimen
to, c outrns que solmlJ·pm do pagamento das propriedades, 
como dispõe o Art. 11. 0 elos presentes Estatutos. 

Art. 29. O accioni,t:l, que havendo feito hnma ou 
mais entradas, deixar de concorrer :ís suhscquentcs, c sendo 
novamente avi~ado a niío rcalisar no prazo de tri ntJ dias , 
perdcr;Í em favor da A~sociação o direito <Ís quantias com 
que tiver eontribuido, c licar<Í riscado 1lc a1·cirmista: se 
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porêm quizcr fazer novas entrada~ 1gnaes lÍs verificada' 
pr'r outros accionistas, correspondentes ús acçõcs que tiYcr, 
ficará rchabilitado accionista c com uircito aos uividcndos 
que tirerem lugar d'ahi por diante. 

Art. 30. l'ara haver sessão em As~embléa Geral dos 
accionistas serão bastantes tantos accionistas, quantos repre
sentem metade das acçõcs emitlidas c mais huma; mas ~c 
convocados huma vez se não reunirem, terJo lugar as de
liberações na renuião seguinte com o numero que compa
recer, devendo as adas ser assignadas pelos l\lcmhros da 
"es11: para que nenhum accionista possa allcgar ignoran
ria desta disposiçfto, será inserido este Artigo nos annuu
dos c avisos que se fizerem. 

Art. 31. Se o Jlireclor fa\lecer ou se escusar, procc
tler-se-ha á eleição de quem o substitua: c sendo por mor
te do aclual, se praticar<\ o que dispõe o final do .\.rtigo 
S." dos presentes Estatutos. No caso porêm de au~cncia tcm
pornria do Dircctor por qualquer circunstancia, cllc, sob sua 
responsabilidade, deixará á testa dos trabalhos coloniacs quem 
legalmente o represente c execute suas ordens. 

Art. 3~. As acções serão assignadas pelo l'resitlenlc 
c Secretario do Conselho Fiscal. 

Art. 33. Dos productos do Estabelecimento Colonial 
ulilisará o Director os ncccssarios para manter-se c a sua 
família. 

Art. 3-". Serão substituitlos por trahalhatlorcs livres 
todos os escravos que pertencerem á Associa<;Jo Colonial 
Agrícola do ltio Novo; c esta substituição se começará logo 
fJIIC seja pos~ivel: em tal caso o protluclo dos escravos sub
~lituidos será considerado como parte da massa tlividclllla 
do anno em que se fizer a substitui~·ão. 

Art. 35. A Associação f.olunial Agrícola do Hio Novo 
liquidar-sc-ha no fim de trinta annos, se antes nito for 
dissolvida: a sua dissolução antecipada só poderá ter lugar 
nos casos marcados no Artigo 295 do Codigo Commcrdal; 
ella poderá continuar alêm dos trinta annos, se assim re
solver a Assernbléa Geral dos accionistas com a approvação 
do Governo. 

Art. 30. Nenhum accionista hc rcsponsavel por valor 
superior ao das acçõcs que possuir; satisfeito tal valor li
c[lo findos os seus compromisssos. 

Art. 37. Todos os gcncros t\o estahe\ccimcnto serão 
e'tporlatlo~ para este mercado do H. i o de .lanci r o, para se-
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rem vendidos ;Í diligt~nri;l tlo l'rocm.Hior Commis~ario por 
conta da .b~ociat;;ío Colonial Agriwla tlo llio Novo; mas st~ 
alguns de tacs gcncros tircrcm ofl't.:rtas no cslabclccimcnln 
pelo Commcrcio Ü·;inho mnis rantajosas ou com a mcsm<~ 
vantagem dos desta praça importadora, o Dircclor os podc
r:í vender por conta t!a Associaçiio: tambcm fica aulori~a · 
do iÍ render no estabelecimento c a permutar, como for 
mais conrcnicnlc, os prodnclos que honrer, sempre que 
a elle rccorriio os habitantes ri•dnhos carecidos; c de tudo 
dariÍ conta iÍ A~scmblt\1 (;eral dr)s accionbtas nas suas reu
llÍÜ<~s annnaC-6. 

Art. 38. Os lirro~ necessarios ao Procuratlor Commis
sario, ao Secretario do Conselho Fiscal c ao Direclor, serão 
limwcidos pela caixa da Ass~1ciarüo. 

Art. 3!). Nos casos omissos nos presentes Estatutos, 
proridenciar<Í o Conselho Fiscal ~oh proposta do Director, 
e 1igorara o que se resolrer, até que t.lcssa matcria se tra· 
te em Assemhlén (;cral dos aceionistas. 

Art. -1-0. Os presentes lNatutos poderão ser mot.Iifi· 
cados quando a Assembléa Geral dos arcionistas o julgar con
Yenicnte. Para ser tomaria em consitlernçiio qnalqlll~r mate
ria, que lenda a reformar os Estatutos, he neces,ario pm· 
posta do Dircctor, on imlicaçiio do Conselho Fiscal : Iam
hem hnma indica~·ão de accionistas, assignarlos na mc~m<l 
indicaçüo, em numero que constitua hum terço ,)a Asso
ciaçiio, obriga a considerar-se a modili1mção em A'scmiJléa 
(:era I. 

Art. 4 J. Ficariio approrarlos os prcsen lcs Estatutos da 
Associnr;-ão Colonial 1\gricola do Hio NoYo, logo que ellcs se 
achem assignados por hum numero de acdonistas que re
presente duas mil acri'>es. 

Art. .1.2. Apczar do disposto no Artigo 3~1-. , a Asso
ciaçiio nüo fica inhibitla de fazer alguma ncquisição de es
cravos, quando, para mais prompto desenvolvimento do es
tabelecimento, o Director o julgw! necessario. 

Rio de Janeiro 31 de Outubro de 185'k - Fclippe Jo
sé Pereira Lool, Prcsitlente. -Luiz l\Ianocl Bastos, Vicc
l'residentc. - Joüo José dos Hcis, Secretario . 

.......... __________ _ 
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.tulorisa a Admi11istraçilo da .So11ta Casa da Jliscricordia 
desta Crirtc Jlara {'twdar , mediante lwm nora emprcstimu, 
a tlieida qnc coutra!tio para occorrer ás despczas e:ctra
onlinarias que lCt'C de fa-:.er com a {u11daçr1o c adminis
tração dos cemiterios , sen;iço dos Clllerros, e creaçllo de 
enfermarias para tratamento e srJccot-ro da pobreza. 

A tlemlemlo ;Í repre~cnt;u:iw qne 'k diri~io o l'rovctlor 
tia Santa Casa ua ~liscriconlia uc~ta Córte , ponrlcrarulo a 
economia c vantagens qne resultaruo para este pio Eslahe
IPrimento, se funllar-~e, mediante hum novo cmpreslimo, 
a di,ida que conlrahira para oecorcr ús de~pezas cxlraonli
narias, que teve de fazer com a fundnção c admnistração 
tios Cemilcrios desta Ctirle, serviço dos enterros, c crea
r;ão de enfermarias para tratamento c soccorro da pobre
za, em \irtudc do Ht~crelo N.o 8'&3 tle t8 de Outubro de 
t 8:) t : Hei por bem Anlorisar a Arlministra~ão da dita Santa 
Ca~a para elfectnar a mediria por ella proposta , remindo 
o aelual por hum novo cmprc~timo att'· a importancia de 
qnatrorenlos c cincoenla contos tle r\· i~, reali~atln por cmi~
s;1o t.le Apoliecs que vençao o juro tlc sei~ por cento ao 
armo, c lcnhão a amortisaç;,o anBual de hum por cento, 
pelo menos, t.lo capital primiliw, tleYcllllo h~ pothccar iÍs 
obrigaçücs t.lo mesmo cmprcstimo, nüo só os rendimentos 
rla Emprcza funerarin, como os t.los pret.lios que a Santa 
Casa possue, se aqnelles nüo forem sufiieicntcs. Luiz Pe
llrcira do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, 1\linislro c St~
ndario ti' Estado dos Negocios tio Imperio, assim o tenha 
entellllitJo c faça c~ccutar. Palacio tio Hio tlc .lanciro em 
,-intc c quatro de Fe,·creiro de mil oitocentos cincocnla e 
finco, trigesimo quarto da IBtlepentlemia c tlo lmpcriu. 

Com a r\ubriea de Sua ~Iageslatle o Imperador. 

Lui:; Pedreira du Coullu Ferraz. 
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llECI\ETI) \." l.iifiS cl<' :~'~ d•· Ft'\t•r.·iro ck HGi. 

Approra o Ilt(íllfomrll/o rompluncn/ar dos E.'tatutos das 
Fanddarlcs tf,• Direito do lmp•·rio, para a r.rrnrçrio do § 
3." do Art. :!1 do IJctTI'Io X. o !.:Jt'li de :!H de A !;ri! de Jl-l:i'L 

Il!'i JIOI" ht'm .\pprorar o lk;~uLllltt'nlo compli'llH'nlar dns 
Esl;ttutos das Faculdadc·s dt' llircilo do lnqll'rio, para a c·wm
~·iio do§ :J.u elo Art. :!J do Dccrdo \." l.;l8ü dt~ 2..~ dl' :\hril 
de 1851, o qual com I'S!P hai\a assi~nado por Luiz l'nln·ira do 
Cou!lo FI'ITilí':, do ~lc·u Consl'!ho, ~linistro t' :-:ccrdario d"Es
laclo dos .'\"Pgocios do ]lll(ll'l"io, qw· nssin1 o t•·nha 1'111!-ndido 
e f;u;a c•xc•cutar. Pala.-io do Bio dt• .latll'iro t'lll \inli' ~~ quatro 
dt~ Fev<·rt'iro dt• tnil oiloc•·nlos cilH'ot•n!a e rinl'o, lrigc•simo 
quarto da lnd<'Pl'IHic·nria e do lliiJH'rio. 

Com a Hul1rira de Sua :,In;;cslade o llliJH'I"<tdur. 

!.ui;:, Pedreira do Co11tto Ferra~~. 

Re~nlanaento eottl(tlt•rnenfat• do~ l•~sta(nto~ 
dn~ I•'nenldndt•s dt• Dil·t•Ho. t•Xttt•dido IUt t•on
fo•••nidatle do ;$ 3." do ,-\t•f. 21 do n-~····eto 
1'\".o :1.3S6 de 2S d(~ "'Uwil de ISã.J. 

C.\PITtJLO I. 

JJo.~ c.ram ·s Jlt"I'J'aratorios. 

Ar!. l." :\~as <~porlt;rs marcadas no .\rt. ~};j do~ J<:stalulo~ 
lt•rão Jogar os cxan1es prt•par;rlorios, ~nrvirHio de examin;Hiores 
<'111 cada matPria o l'rol"<~ssor d;r r~·~pPt'.liva Cadnira e sr·u sulJ~Ii
lulo, c na falta de <ptalqw·r ddles qur·m o Din·dor designar. 

Art. 2." () Estudante~ que quiznr insrnm·r-se para estns 
exames, dewr<i reqnerel-o ao ])iret'lor da Faculdade, datando 
~~ assignando o rcrttH•rinwrllo, e jt111lando rerlidiio, ou outro 
rlorurnento, do fjnal conste ter r•s!udadu a 111aleria sobre qne 
lin•r de n·rsar o exame. 

Art. 3." O llirec!or irá desp<H'hando os requorimenlos , 
;í proporção que os for recebendo, c mandará pelo Secretario 
formar huma rcla<;úo dos Esludan~es que forem admillidos, segun
do as datas dos despachos. 

Quando os despachos forem da mesma data, seguir-se-lia 
na eolloca<;úo dos nomes a ordern alpllabclica; salva em alllbllS 
os casos a prderencia dt'darada na 2." parte do Art. 55 dos 
Esta lutos. 
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.\ri. '1. 0 lht111a copia lk;ta rdaeiio sPr;í alh:ada nos ~~;rr;u•,; 
c na porta da Seerl'laria, 1'0111 a llc~igna~·iio dos dias c1.11 qtw 

lNiio logar os exames. 
"\ri. 3. 0 l'íos dias d1~signados, o PrcsiclmJtc <lo cxam<~ 

ehamaní os Estudantes pela ordem <'111 q uc seus non1es csti re
I'!' li I collocados. 

Art. ü. o Os l~studantcs que não romparcrcrern á chamndn 
fkariio para o fim de todos os cxanws , S<)ndo os seus noJiw,; 
P.ilTiptos em h uma lista supplenH'ntar . 

. \rt. 7 .• Os exames serão fl'itos sobre pontos tirados <Í 
sorte pelo primeiro Estudante d1) cada turma. 

l'ara este lim eada hum dos l'rofesson·s das aulas prnpara
torias <mtregarü na Secretaria, ató o ultimo dia do mcz de Outu
bro, o n11111ero de pontos que for mareado pnlo Di redor·, dercn
do organisal-os d'cntrc as materias das r<'spectivas Cadeiras . 

.\rt. R.o Estes pontos, depois de examinados c approrados 
pl'io Direetor, com modilica1;iícs ou sem citas, serão numerados 
e Pscriplos em Livro proprio pnlo Secretario qun Jançarü os 
IIIIIIH)ros correspondentes em h uma urna, cuja chan~ ficará em 
St'll JHl!kr. 

.\rt. !1. 0 Os cxanw,; de Latim, Franeez e In;;IPz eonslariio 
da Yl'rsiio P~l'l'ipta para Porllli(lii'Z dt) hum lreelw dt~ prosa n 
dP onlro de Vl'rso, didado,; ao ex;uninando, sq;umlo o ponto 
!Jlll' hOUYf'l' tirado. 

SPriio os l~studanks !'xaminalios tamlwm na leitura e na 
<lnalysP A'l'ammatieal dn p;u1e do ponto de prosa, e na 1111.1dição 
dP wrsos, se o exame for de Latim . 

. \rt. 111. O exame de Rhetorica e Po<'til'a consistirü na 
analysc eseripta de hnm tmd10 latino de prosador e na de outm 
de algum poeta, e alt'·m disto em perguntas sobre os prinl'ipios 
!.!Praes dPsla artP. 

Art. 11. '\o exanw de llistoria c t:eoA"raphia os Exami
nandos farão a exposição por eseripto dP hum rcriodo histo
rim, P da ~~'ographia do Paiz, 011 Paizes de qtH' st~ tratar, 
com rl'l't•n·n,·ia PSJH'I'ialmenk ao lo,_:ar, ou lt•!.!;\l't•,; em qw· os 
fados SI' IPnhiio p;p;,;;uln. 

St•r;-lll tamhem )H'rguni;Hios sobre os fados qtw l1•nhão 
rl'iaçiio mais itiiiiiP<Iiata !'OIIt ;up!l'lle pniotlo !' sobre os prin
ei pa1•s pontos <li' I :!'ogra ph ia em ;.wral. 

.\rt. 12. O e\atiiP <lt• l'hilosophia ronsistir;Í <'111 tlisscrta
çiíl's PSITiplas sobrP alguma das quP.-ilüt·s important1-s da sdeneia, 
dPvendo os Examinadores argUIIII'Illar sobre o ohjcdo dt' taes 
dbsertaçiii)S. 

Art. t:l. \"o Pxame dt) .\rilhmPtira c t:eo111elria !t·r;i logar 
o dcsenvohimento thcoric·o e pralieo das operaçt'íc's arilhmelicas, 
c a dPmonstrat;ão por c·~cripto de httma, ou 111;tis proposiçfH'S 
c-eom!'l ricas. 

Hespoml,•rão al1\111 c\ist'l os E\alninatulos ;is tpwslõPS que 
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li\"l'l'f'lll li~·;at;ilo com o,; I'PSpcdi\o" JHIII!o~, t' qnt· llit.'-; fl,rt'lll 
diri~id;~s pPio~ E\UIIlinadorí'~, 

Art. 11
1. Os t•xantp,; '''riío fl·i!os St'lll au-xilio al:·:um 1'\IPI'Ilo, 

excepto os de Lin;\11:\s, nos quat•s ~P podPrfio rllinis!rar aos 
Exurninarulos Sll!llf'lllc os liHos qrtP c·onliYPrCill os p•nt!os dados 
para lradllct;iío, e os I'PspecliYos (Jiccionarios. 

Art. 15. (]ualquPr tlo5 t~X<llllP~ prqmralorios fHHlt>r;í SI'!' 

ft•ito por turmaH, qut• niío P\cPdiio ao lllllltel'O dP 12. 
Art. iü. Tirado o ponto e entregue ao Prr'!·oidt~ntc dos 

cxanws, cnrln Ex;qnínamlo ir;\ ~entar,.se junto dt~ hutna llli'Sa 

separada das dos outros 1 c hum dos E'íanrinadon•s !crú o dito 
ponto rm voz alta para rpw nqudlt·s o eserniio ao lllt'S!llo 

tPmpo, han~ndo parn isso ~.ohre c:Hla llll'sa os nrccssurios 
Jli'PjlilfOS. 

Art. ií. F~t·t·ip!o o pordo pelos E\antinandos, o Presi
dente o mawlarü ler por cada hum ddlt•s, distiul'!a e separa
danH'n!n, para n~rilit:ar a exaclidiio das ropias. 

Art. 18. 0!; pontos que fort'lll ~ahindo no sorteio serão 
guardados ú par!c, c stí tornariio a entrar na uma quando 
IH l'<'slan!Ps ficarem n·<luzidns a tr1·s, rrpl'tindo-sc h uma c 
outra r.ousa tanta:' YPZt'S qu;mtas for rl<l misl('l'. 

J\rt. 10. Os E\amir1antlos lí'riío para a proYa esrripta do 
SNJ ponlü o prazo de duas horas, marcadas por anrpulltela, as 
quaes principiariío a correr do llllll!ll'lí(o e111 que o ronlo ((H· 
I'OJd(•rido na fi'lruw do _\ri. 17. -

Art. 20. Os e\alltt•s st~riío jtllf!;adns por hu1na CtHIIlllissão 
composta dos E\;uninadon•s, do Pre:;.idcnle de qtw trata o Art. 
!)ü dos Esu1tutos, tln ltu111 Conllnissario llOIIH'ado pl'lo l'n•si
dPnte da l'r,nincia, c de hum dos Lentes da faeukladc de
signado pdo Dirt•t·!ur. 

() l'n•,;idPn!t• da l'rr" incia, Pllt !at•s JlOIII!':Ií;i'it•s prel'erir:í, 
SCI!lfTt' qtH~ for possÍ\1'1 , os Ll'll(Ps da FaculdadP . 

. \ri. '::!f. () l'n•.;idPn!t~ da Cmn1n iss;lo prm idencianí dt• 
modo lflle ~:c ror!e t'IIJII['Il'lilntcn!P todi\ a conJIIIUnic;HJío dos 
Exantinandns en(n• si P t'OJII qunliJW'.I' dos assistt•ul;':'., ei!I tjuanlo 
<ifflll'llt•,; !tiio l'ltll't',!.;al't'lll o St'!l trabalho. 

Art. 22. :\t'nlrum dos Exantina11dos poderá rdirar-sp da 
sala, soL prl'lt•xto algum, sem olJkr lit•t•m·a do Presidcnlc da 
Com missão, que lli'S·w ('<ISO o farei atompiutltar por pessoa dí' 
sua eonfianea . 

.Sw-ee1Úmdo rpw alf\'lllll pratique o contrario, o Prcsiden!e 
notar;í l'S~a cin·unts!;tncia no \crso do re~preti\o rf'qurJ'ÍIIIl'nto, 
I', datando a d,•l'lanu;iío qun lizt'r, a a::sig·1:arâ dP rubrica com 
os l\lembros da COJillllissiio. · 

Art. 2:3. Finclo o tnnpo 1n;m·ado para o Pxanw I'Sl'l'iJ lo 
fitní o PresidPntu sinal, pelo lolfllt' de lluma eampai11lra, ~~ os 
Exatninall(!os apre~-cntarfio as I'I'SfH'cli\as prmas no Pstado cJu 
q1w se aeltarcm, assignando cada lllllll o St'U non11• logo ~<111 
SI'.!.:Uida da ulli111a linlra qttl' ti\1'1' 1'.-.'!'ip!o_ 

.............. __ .__·-·~-----
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I·:~LI:; pnna~ ~não ruhri<'arlas no ;dto dl' cacl11 nwia fo\lta 
Jl••ln l'rp,;idl'llk da ( :ollllllissiw, I' dl'pois tlislrihuidas c·mn 
i~l!itlcLuk pl'!os E\aulinadon•s . 

. \ri. ~'I. l\o dia irurncdiato, ou no IIH''IIIO se f(n· possiyd, 
n·unida a Col11111issão na sala dos f'\<lllles, <' antf''i dr~ outro 
qualqnl'l' trabalho, aprnscntarão os Ex:11ninadorPs as prm·as 
IJUI' lhes tinm~m sido distribuídas, notando 1'111 c;Hia h uma 
os erros com meU idos, c declarando por I'S<Tipto qual a sua 
opinião ;íccrca do merecimento de cada prova . 

. \r!. ~;). Os l\femllros da Comrnis<in, c-xaminall(lo todas 
as proras c• eombinando-ns com os aponla!IH'ntos tomados sohn~ 
os 1'\:llncs oracs, prmlnneiarão o seu juizo ;íc:c·n·a de cada 
p,;tudaniP, á meu ida que for lido o Sl'H 1\IJlliP pelo Prrsidcnte, 
nltall(lo por escrutínio snr:reto, srgundo o mdlwdo adoptaclo 
no .\rti~o WL 

,\ri. :W. O Presidente, <Í propcm;iw f!IIP findar a vola
«:iio ~ohrP cada l~xaminal\{lo, Yerillcnrú r·01u os outros 1\Iem
hros da Commissflo o resultado, e r!~l"l'l~\ PI'<Í no Y<~rso do res
l'I'<'IÍ\o I"Pt!lll'l"Íillento -Appnnarlo plc!iamrntc-, A]ljlrovado 
Ú1!1]1/r$/llri/(C-, 0\1 -J/P]I1'01'((dO-, COilftll'llll' O PSITIItÍIIÍO, (' 
datando o que t'S<T<'\er us~i~narú c!P rubril'a t'Olll os ditos l\fem
brns. 

Art. 27. Os rl'querimr~ntos dos EstudantP~, q1w tiwrem 
a nota <ir'darada na park 2." do Art. i~, ou al~uma das 
indk;ulas no Artigo antt·c·c·d~~nte, Sl'rfio n·ml'llidos ;i SPr·.rctaria 
para sP l;n rarPm em os coullll'tentl's li\ rw; os kn11os d<' appro
' ar;iio, ou de l'Plll'oYaçiio. 

Com dlc•s st~rão tamhe111 rnnu~ttidas as prmas Psrriplas 
dos P\<llliPS, depois dt~ ruhrkadns pPio l'rc·sidente, as quacs, 
Pllr"OI'(Hll'<Hits IIOS n·qtwrinH'IItos, ~<'rão arclliY<Hlas na SPcreta
ria por hutu anno. 

Art. 2H. O Estudantc~ tJ1H~ for rPpnl\<Hlo, 011 qtw -len
do-se r11firado elo P:\:11111' antes d() ac·ahar a s11a Jli"OYa- não 
ÍIP•Iitlr·ar paranle o J)irPclor I(IW o f'pz por molr·~lia stqwne
ni,•!ill', nf1o sr·ní aclmitl1do ao IIH"'IIlo P\<lllll' 'l'lliio crn hnma 
da.; I'(HH"ilS fixada~ pPio .\rt. :i:i dos l·:,t:díllr>'. IJIIP SI~ sq;uir 
i mrrwd ia t amPnl" . 

. \r!. :.!!1. Tenninatlo~ o~ l'\ôlllii'S, far:í o l>irPrtor orga
nb;ar pl'!o :-'erTPtario a lista dos allmHws approrados etn cada 
malc'ria , colll as nol:ls da appronH;fto, a fim de s1•r enviada 
com outra dos reproYados <Í Secretaria d" Estado dos i\egocios 
tln lmperio, l'l'lllrlknrlo na llH'S!IIa ocrasii\o copia clr• <linhas 
ao~ [Jin~i'lul·l':' da~ lllltr:h FaC'uldiidt·.; I' ao [IISJll'rlor l;r·r;d de 
ln,;trut·r;fio pri;nari;l l' Sl'<'lllHI:'rin do lllllllicipio da Ci\rlr~ . 

. \rt. :w. Conl <ISI'I'I'Iickws dr• apprmar;iío ('fll lodos os rm·
paratorio~. s:-r;to os alH111nos adnlitliriQ;i ;í n.atrintla , com tanto 
qw~ nfin haja mccliatlo lllilis do quc· o I'SJlaÇO <k dons m111Ps 

"nlre n priuwiru P o ultinw ~'\<1111<~ qnP tÍ\PI'Pill f'1•ito. 
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Ar!. :11. SI' ~ú C•líllp:lrPr:Pn'lll quatro 7\Iembros da Coril" 
rnissiio, c n1ío for pns:;h(') snll~!ituir logo o que f;lllar, pntkd, 
não obstante, h;n e r o t:\illllt'. 

Se a falta ron\m fur dP algnm dos Examinadores, será Pste 
substituído por hum tios outros :\lelllhros da CtHlllllissiio, ou por 
ljtrenr o Dircetor designar. 

Se fallar mais de lmm :\Iem hro da Com missão , o Di
rcctor provideneianí para t[Ut~ H~ja remediada a sua falia. 

No caso de serem sô quatro os yotantes, se houver empatr 
no julgamento, irnporlaní bto si111ples apprmaçiio. 

Art. 32. Nos c\<trnes de preparatorios adontar-se-hão os 
mesmos livros npprorados para os examos geraes da Capital 
llo Imperio. 

CAPITULO li. 

Das matriculas. 

Art. ;J:J. As matriculas serão annuneiadas por Editacs ali· 
xados nos Jogares mais fn•quPntados da !<'acuidade, c publica
dos pela imprensa oito dias antes das eporhas determinadas 
nos Estatutos. 

Art. ~H. Sô serão admittidos á 1.3 matricula os Estu
dantes que se apresentarem com despacho do Director, o qual 
só o concederá- no primeiro anno áquelles que perante ellc 
tiverem satisfeito, por meio de requerimento, ás condiçiies exi
gidas no Art. 60 dos Estatutos; -c nos seguintes <lOS que ti· 
~verem preenchido pelo mesmo modo as do Artigo 61. 

Art. :!5. O Secretario, logo qtw lhe for apresentado des
pacho do Dircctor mandando matricular algum Estudante, 
abrirá termo do matricula no rcepcctivo livro, fitzcndo men
ção do seu nome, pat•s, naturalidade, idade e docunlt'ntos exi
gidos, c o assignaní com o matriculado, ou Sl'U procurador, 
no caso do Art. H:3 dos Estatutos, c depois arelthani o rclJtrr
rimento com os docunwntos. 

Art. 31i. Os lPI'Hlos dt~ matricula serão lavrados SHt'Cl'SiYa
menlt~ c sem que firpH'IIl linhas Pm hraneo de rwrrnt'io entre 
elles. 

Art. :!7. Se dou:;, ou mais Estudantes se apresentarem 
simullanramente, com despacho do Dircclor de data igual para 
se matricularem no mesmo anno, guardar-sn-ha na sua matri
cula a precedencia determinada prla ordem alphaheliea de seu~ 
nomes. 

Art. 38. Finda a primeira matricula, o Sceretario fará 
hum a lista geral dos matriculados em todos os annos, com 
declaração de sua filiaç5o c naturalidade, c a fará imprimir 
sem demora , para ser distribuída pelos Lentes. 

Tambem mandarâ imprimir mm anlt'ct:!dcnela radernl'-
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ta~ parciac•s, I'Onl.erHlo o llllltH'ro de paginas que pal'P!'c~r 
sutlicknlt·, no alto !las <{ltacs «'S&:revcrá os nomes dos ma
triculados, precedidos do,~ numeros qcuc lhes eorrespon<krem 
st·;wndo a matricula, e ficando em branco o resto de catla 
11a~ina para que, dividido pelos dias dn cada nu·z do armo 
)Pt'l i Y<l, possa servi r dl' assc•ntanwnto das faltas n notas reta ti\ as 
:is lit,;cles, sabbalinas e moralidade. 

As cadnnetas adma referidas serão distribuídas pelos Lcn-
tt•s, Bcdds c Contínuos. 

Art. 39. l\o dia ddt•rminado pelos Es!itlutos llara sc~ fe
xarem as matrieulas cscren·rá o Secretario -em sP;.;uida ao 
ultimo termo- o do cncerranwnto, e o assignarú com o Dirl'
dor. 

Art. 40. l\o mez de Outubro sn proce<krú á segunda ma
tricula, na conformidade do Art. tj;j tios Estatutos, iH'<'t't'
dt·ndo os annunl'ios ddPnninados no .\rt. a:3 do prm;rntc~ Re
~ulamcnto, c fazc•mlo-sc o eompl'lnüc termo, o qual \am· 
hem só poderá ser assignado por Jlrocurador com despacho 
do Director, justificadas as eireumstancias do Axt. 63 dos nws
mos Estatutos . 

. \rl. 1d. As malrirulas sNiío l:uH;adas em linos rspP
l'i:ws para cada anno, I'OIIl IPilllO:i !lP :1\wrtura (' dP c'tHTI ra
IIH'IIto lan-ados pelo Secretario ~~ rhsignados pelo Din·ctnr. 

Os lançamentos serão r~~ i tos na nta rgem esquerda do n·s·
pcdim liuo , ficando em branco a nwr;.:em flirl'ita para lan
çar-se a 2.a matricula, ~~ qu;tlquPr ohserya~ãu qtw possa oreorrer. 

C.\ PITE LO llf. 

lJas habilitações para os actos dos dif{crcntcs annos da Facul
dade, dos pontos para cllcs, c da dcsignaçüo dos Lente.< para 

cada anno. 

ArL .l2. Para o assentamento das faltas dos Estudantes, na 
túrma prestTipta no ArL 1 t 1 do,; Estatutn~, os lkdeis on Conti
nuo~ a quc·m (wrlenccr c~lP sen iço r.t! iío n:c·rbalmcnte h uma 
l':tckrnl'la, eom tantas paginas em branco quantos forrm os 
dias lcclh us do mnz; e- dPpois de onnuneiarem em voz alta 
os nomes dos Estudantes ausentes -lançarão na pagina do 
dia os numeros dos que faltarem, c entrq;arão no fim da lição 
a dita cordcneta iJO rPspectiYo Lrnte, para sPr examinada, 
corrigida fl rubricada. Depois disso pa~arão as notas das fal
tas para a coderneta impressa. 

Art. f~3. Os rrfPridos Pmprq::ados nada mais t•scrcYerão na 
primeira radernrta do que o s<:guinle: no alto da pagino, o 
dia e o mez, c Jogo abaixo, em nma linha << Faltúriío á pri
meira l'hamada ns nunwros (), 1 '~, '!:i. 3li e 'd >I (isto lte, o~ 
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numeros dos qrw fall;ír;io). DPpois nscrevrrá cru no\a linha 
'' Faltárão iÍ ultima ,·Junnada os nunteros 1'~ n 3(i, l'V e.>> 

O LPnk, an!Ps 111' rubricar a dita cadt>rnl'ta, por;í llum 
signal no lim do nllirno tlllllll'l'O. 

Art. í L EHCt'ITadas as aulas c reuuida a Coup;rPgar.:ão 
no dia 22 rk ( )ulnbm, on no antt•rior, se aqrwlle for Hn
miugo ou fl·riado, para o fim dl'ttTillinado no Art. 7:i dos Es
tatutos, o SPeretario apn·sentaní h uma listll das faltas dos Es
tudantes mn cada lnmt dm; anno~, organisada na fúnna preseripta 
nos Arts. 131 e J3:1 do~ cJtados Estatutos. 

Aprescntar<Í, nlt\rn disto, outra lista dos que tiverem dei
xado de f'Xhihir con h r!<~ i nwnlo do pagamento dn taxa, ou de 
assignar o termo do f'!IC<'ITalltenlo da 2.a matricula. 

Art. !J-!5. J~m JH'I'SI'llr;a dn~ rrferidas listns, ~~ conferida a 
primeint com as dos LP!!h~~ " llNlPis, a Congn•g;H;i'io <IPcidir;í 
quaes dos EstudantPs aprmPitárão o anno, (~estão 1ws termos 
de serem adrnitti<los a ado. 

Os aclos far-sP-!1iio pela ordem das matriculas, sendo pro
hihidas as tr01:as de lng;ups entre os Estudant••s. 

Art. 4(). Concluídos os trabalho5 dl'lnrminados nos Arti
gos antcePÃlenfPA~, a Congn•g;u;ão designará a onl<·m dos annos 
para os actos e os E-.:atninadon•-;, trndo em atten<.;iío o que 
dispõe a ultima parte do "\rt. 7:1 dos Estatutos. 

Art. (j.7. DPsignados os Examinadores, c;ula ltlllll dos 
Lontes das Cadl'iras da Faculdade apresPntaní e snjPitará ;1 
approvaçfio da Congrt•gação os pontos em que dt•Yão ser exa
minados os •eus altunno~. 

Os pontos para as dissertações, de que trata a 2." parte 
do Art. 75 do$ Estatutos, Sl'rão apresentados pP!os LPntes das 
Cadeiras dos In·~ ullimos annos. 

Art. 4R. Os ponto.; d<.~Yeriio recai! ir sobre as ma lerias ex
plicadas duranlt• o auno, e SI'!' dispostos de modo quP, tanto 
quanto for possi\'el, huns não om·n·ção maiores ditnculdades 
do que outros. 

Depois d11 approvados serão numerados e rPgistrados em 
livros cspceiaes pelo SPcrctario, o qual nlhn disto 1;1rú crdulas 
intcirawentc iguaes, cont<·ndo numl·ros correspondenlt•s á or
dem rrn que S(~ al'llilrt'lll inscriptos no dito lino. 

Estas crdulas s<.~riío fexadas por elle dentro de lmma urna, 
cuja chayc ficarú em seu poder. 

Art. 'J9. O SPerl'lario organisar;í, pda ordem dos annos 
e antiguidade das malricnla~, huma lista geral dos Estudan
te& habilitados par a a c to. 

Essa lista serú alixadil na porta da sala em que se hão 
de tirar os pontos, dclla constarão os dias em ({lte cad~t 
J~studante deve fazi'Varlo. 

Art. 50. Os pontos sf'r;io tirados 1Í sorte, soh a prl'si
t!cncia de hum dos Lentes examinadorl's, que allernari\o enln· 

........... __________ __ 
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!<i t•sle st-rvit;o, :!!1 horas antes da cksignada para I'OIIH't;arcm 
os actos, lavrando·SI' clisto l.t•rnto no Liuo a I(HP st~ n'l't·n· o 
Artigo ~rp;uinte: 

Os Estudantt•s do :1. 0
, 'J." t~ :S. 0 anno, ;tl;'-rn do ponto do 

t'\anw, tirarão outro para disst-rt;u:iio, IJIW st-ní l"eila 1'111 lin
gua vulgar, c cuja doutrina ddh1derão, st'lHln solm~ clla ar
guidos pPio Presidt-nk do ado . 

. \rt. 51. Haverá hum livro espct·ial para os rq;islros dos 
pontos tirados á sortn 1'111 rada hum dos annos, no qu;tl o 
St'<TPtario esrrt-Yerú , na orcasiiío elo sorkio, Jll'la onlt'lll das 
datas c separadamente, o nonw do Estudanll· ~~ o J'<nt!o que 
JIH) tiyer tocado, do qual lhe <larit huma copia por elli' assig
nada. 

O Lcnt<· q1w prPsitlir a t-slt• afio rnhricar;í os rPgistrm;, 
r o St~rrrtario communil'arú iltlllll'lliatanu•llk os pontos <1os 
Exautinador<·s. 

Art. ;)2. O Estudan!P IJIH' 11iio compan•rt·r p:~ra tir;1r ron
to quando llw comjwlir, na li"ll·ma prt-snipta 110 .\ri. :10, 
tit"ar;i para tlt•pnis dl' todos o:; do s<'tl anno; I' SI'I"Ú êldmit
tido, na sua Yaga, o que na lbta do:; hahililiidos SI' st·guir 
ao ulli111o dos do dia, s1~ SI' al"itar pn•st·ntl'. 

Art. 5:1. () Estudank hahili(;u\o Jlara adn, arllantlo-sl~ 
in1possihilitado c!P o ell"t•duar anlt•s das !"crias, s.•r;i :HIIIIillido 
a rawl-o dt•poi~ dellas, c antt•s do niH't'tTallH'Ilto da 1." matri
rnla, se assim o resolwr a Congreg:u:üo, pt>rante a qn;d justi
fil"ar;í preyiamentc o motivo <!IW o i11hihio de fazt•r o dito 
ado em tempo compl'lt~nte. 

Art. 5'L O Estudante qUI~, depois ele I irado o ponto , 
niio comparecer, julgar-se-lia cou1o se tivesse perdido o annn, 
I'Xcepto se justificar perante a Congrega<;üo supcneniencia de 
molcstia p·ayc, c for por ella ati<'IHiido, mandando-o admit
tir a tirar noyo ponto ~~ faz<'l' aelo c!Ppois de todos os do sen 
anuo , ou na cpoeha declarada no Artigo antecetknte . 

. \ justificação dcycr;í ser dada ant<·s dt• ew·errados os tra
balho.; rio anno, ou, ao mais tardar, até H dP ~Iarço do anuo 
Sef(Uilltl' . 

. \ri. :):i. Y1•rifll'ando-st~ ;J\!.!11111:1 1L1s li\ l'"i!tt•,;es elos .\rti
gns illdt•f"Íilf"I'S, 0 :-'l'i"l'l"l<if"Íil faf";Í llll'lll"ilO ()i•! la llll JÍ\TO tiOS 

pontos, ;i lllill'!.!l'lll do rc,;pt•diH> term;1, oa t'lll snguillll'Hto 
dellc. 

Ern qualqtH'r das rí'li~ri<las hypolltnsi'S, IH'lll cmno na do 
Art. 61i, serão Examinadon•s os mrsmos LPnl<'s qnn o teriüo 
sido st~ o examt~ tiH~ssP Jogar na orrasião cninpdentt•, ('\l't'plo 
se S(~ ad1ar<•m i 111 petlidos. 
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C.\PITL1LO 1\. 

)Ja fiírma do., ar·tos I' das volrtçlics. 

Art. i.iO. Finda a ~~~~~linda rnalril-ula, e terminados os 
I rahallios Jli"I'S«'I"i pios no f ;apilulo aniPct•denle, eonwrariío os 
ados, pr1~sidirulo-os alll'l"lladamnnle os Lenles Calliedraliros nos 
respectivos annos, ou os Suhstilulos que tiYcrem feito suas 
\czes, si llf'llhtwr daqudlPs arliar-se pms<~nte. 

Art. 57. Em todos os ados c0111e1;ar;í a arglllllenlaçi'ío pelo 
Lente mais modnmo: examinando o l'rt~sirlcniP, nos a dos de 
cada htlln dos Ires ullinros a unos, depois de lodos os outros. 
Nos assentos, pon\ur , o l'n~sidenle prcrmle aos Lentt•s nwis 
antigos , e estes aos mais rnodernos. 

Art. 58. :\o prínreiro e se!.!;undn armo serão dois os cxa
minadorPs, compeliiHlo son11~ntc ao Presidente manter a ordem 
e fazer observar os Estatutos e o prPsente llegularneuto. 

Os aetos dl'sles dons annos Sl'riin fi~itos por tunnas de 
quatro Estudardes, 1'<-Hl;r 1111111 dos IJIWt•s, toda \ia, deve tirar 
ponto distindo. 

Os Estudanlt•s 1!1~ cada lrmna serão nxalilinados por es
paço dn duas horas ~~ quarenta minutos, tocando a cada exa
minador vinte minutos . .\os outros annos os actos seriio feitos 
sillgularmente. 

Art. 5!). No :1. o e 1L 0 nnnn Sl'rão trcs os Examinadores, 
e quatro no ;)." anno: aq.!;lllllt~nlando st~ntpre o l'n'sidt•nte ua 
dissertação, a qual ser:í lida dl'ntro dos ultimos 20 ntinutos. 

Nestes annos t·atwní a cada 1111111 dos E\alllinadort•s lmn
bem o 1~spaço de \in!e minutos. 

Art. GO. Se !rum dos Examinadores deixar de concor
rer a quai<Jucr ado, o Direetor nomeará c farú el!amar im
mcdiatamcnte outro 1}111) esll'ja desimpedido, para suhstiluil-o. 
Não o havendo, ou faltando tempo para ser elwmado, argu
mentarão os restantes. 

Se fallarem, porêm, dous ou mais, c não se puder supprir a 
sua falta, então o Estudante, ou Estudantes que por essa causa 
não fizcrão o st~ll aclo quando ll11~s compeiia, serão adwiltidos 
a tirar novo ponto, lo~o que para esse Jlm se apresentem na 
Scerctaria, sem todavia se augmcntar por isso o BU!llcro dos 
:Examinandos do dia. 

Art. 61. Terminados os aetos de eada dia, o Secretario 
irá á sala respectiva, Im·ando cnmsif.\o o livro dos termos; c, a 
portas fechadas, os examinadores votarão por cserutinio secre
to, eom esphcras brancas c pretas, s!'nclo-lltcs presentes nessa 
occasião as notas dos I~entes do anno a respeito do~ EstudaP
tes examinados. 

Hccolhidos os votos em hu1na urna, scrú c'ta aberta pelo 
Presidente do aclo, para \eritkar-sc o seu resullado. 
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Fl'ito isto, o Serrelario lanar;i i!ltiiH'rliaLtllll'lliP o lt'l'lllo da 
dt·risúo, u q11al será assignadu pdu \'J'1~.;id1•.nle I' pelos Exa!lli
n•tdores . 

• \rl. 112. Nos cxantes por turmas, pro<·l'der-sP-Iia á vo
laçiio separndanwnle a respeito de ruda IJIIJII dos Esludant<·s 
<(I li' as com puzerem. 

Art. u:t Nenlium Examinador dl'ixar;i de \'olar. 1\;io Sl'l'
' ir;í dt) I'XamiwHior .u lente que for pan·n!P do cstwlanll) l'lll 
linha ascentkntc ou descendente, ou 1'111 linha trallsH'J'Sal alt'• 
o sPguntlo gráo . 

• \rl. G'~. A totalidade, ou o nwior ntJnwro ti!' l'splwras 
Lranr;as, approvão. 

A totalidade, ou o maior numero !li' c:;plwras prl'!as, n·-
pro\'ilo. 

O empate torna simples a apprm ;u;fto. 
t)uando todavia o almuno for approYado por unanimidade 

de HJlos no primeiro escrutínio, será PS(() rPpeti<lo c confe
rir-sc-ha a nota de-approvadu plenatncllle -ao ai um no qun 
obti\ t)r a totalidade de csplwras hranras , I) a de - approvado 
,,implcsmcntc -ao que tiver h uma ou wais <'splirras pretas. 

Art. G5. Os artos serão feitos rom in!1•ira puhliridndc. 
Os espectadores se conservarão em sikm i o ~~ rom o de\ ido 
respeih. 

,\rt. GG. O Estudante que, tendo principiado o S<~U aeto, 
se rdirar sem o coneluir, considerar-~r~-!1a n~provarlo, salvo 
o caso de molcstia juslilirada JH'I'<IIll<' os Examinadon~s, até 
o din do eneerramento dos trabalhos da Faculdade no anno t~rn 
qut• ~e der tal oecurrencia. 

\esta hypothcse, a Congregação o Jllandarú adntiltir a 
tirar novo ponto c a outro exame no fim de todos os aetos 
da Faculdade, ou, se a molestia se prolongar, no mmo sPguintn, 
do dia 1. • ao dia 15 de Março. 

Se o facto tiyer Jogar em a elo do rncz de .'\Jarr:o, s<Í scrú 
n'rPbida a justificação se for apresentada a !Pmpo de poder o 
J-:,;turlanl!~ tirar novo ponto ~~ Sl'f Pxamin:ulo alt·· o dia 15 do 
JIII'Sillll nwz. 

C\PITlLO r. 

Da defesa thu thescs para o Gnir1 de /)oi(/Or . 

. \ rt. Gí. O llacliard que oh li\ c r approYaçi'ío plena no 
aeto do 5." anno, <' quizcr obft>r o gnio de J)outor. rcqnc
n•rú an J)irerlot· lf!IP o tnanclP ins1·re\<•r para ddi'JHii-r tiJPscs. 

!'ara Psle li111, inslntirú o Sl'll n·qUI'l'iiJII'IJto: 
1." Com a cnrLt dt• Bacliarcl, ou com a ptthlica f1írma 

desta, jnstifica:>do <1 ÍIII]HJs:.;ihilitl:uk rla <1!11'<'-il'lll<lriío do ori
!.! 1 11\tl . 
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:!." Co111 folha rotTitb tw 111;-!at di• .'ii'll dot11irilio. 
Art. fiH. f) ri'<fiHTÍIIIi'lllo para a itJ~iTÍfli.:ilo sPr<í t•nln•gttt• 

ao St•rri~lario, i~ t~:ili~ pa;,s;II"<Í n·riiJo dt•lli~ ao porlador, dl'
claratHln o umne do prdi'tllli•nk, os dOI:liiiH~Illos apn•.o;t·nlatlos 
P o dia " hora i'lll tpw fur;lo i'tlll"t';.',lli'S . 

. \rf. fi!). Para a iti.'ii:t"iJHJio di> <fiiP sn trata, e para a 
n'i"t"iplllr:H::Io di: tudo o <fiiP diz l"i'.'ifll'ilo a tloulorallll'lllos, 
lt:llt•r;i ltlllll Ih ro t'Sfli'Cial nthrirado pl'lo Din:rlor. 

,\rf. 70. Ft•ila a itlSiTiJH:;Io, o llin•clor lt:arrar:í o dia P 

a hora Pllt que se ltadP r'"lllir a CottgTt'!-!ilriio, a fi111 rln 
dt:signar q11ando dela kr lugar '' <IJH'i'SPtlLJ~·;io das lhesps P 

llOI!lPar a Cnmlllissilo qui' as "''" dl' i'\ittllitlar ,. "J'JII"Illar, a 
qual ser;í t·nttlposla dt: tn:s Lc•n(Ps. 

,\r!. 71. A Collllllbsiio dt'\Pt;Í, 110 prazo de trns dias, 
contados do rt:rPhitlll'lllo das llie>es, intPrpor e l"t'llldll'l' o 
Sf'll Jl<II"I'!"N por c:srrip!o ao J>in·rlor, a fi111 de qw~ l'Sie o 
fara c·onslar ao l>onlorando . 

.. . \ri. 7:2. ~:.i: o Jloutorando llito SI' co11fnnuar com o .Jlltzo 
rla Cr•lllllli,s<lo JliHll·rit n·corri'l" por nwio de: n·tjiii'I"Íillt'lllo ao 
Din·i·lor. l~slt· itltllll'dialalltl'llk 1'011\'idarit os do11s Li'lll<·s nwis 
a11Ligos Cllln' os qllt' n;lo lhi'l"t'llt ld(o pari!' da 1." CollllliÍS~flo, 
I~ 1"0111 !']]los (on!aJ"<Í t"OII]ll't"ÍIIICT!O do l"i'l"llrso, n•sohPndo a 
ljllt'Sliio dl'iinili\anwnt1·, ,. I'OIItlllll!ti\"amlo lo;.;o ao Doutorando 
a ddilwr;u:iio para SI'!" obst•n ada s<•m rnais n•eurso. 

Art. 7:!. Ht•t'l'hidas as tlt•·srs pPlo S!'tTdario, c cornmu
nicado por elle ÍIIIIIH~dialalll<'nll' o Si~ll reeplJintell(O ao Din'
ctor, St!r;í I'Oil\ ot·ada a Congn•ga~;;"io para procedPr-se em scssilo 
puhliea no sorteio dos Lc11!Ps que dt!l em nPllas argumc,llar. 

Par a o referido sorl<'io IJasta a presen<;:a de mais dP 
(jitalro CalhPdratir·os c de mais dt! tres Substitutos; mas se, 
dPpois de sorl!:arlos os <rualro Calhedraticos c os Ires Substi
lulos, r:xigirlos no Art. R:J dos Estatutos, ainrla sohrare11t do11s 
ou 111ais Li!IIIPs em rada lllnna das rlasses, será tirado á sor(e 
mais hum Calhcdratieo c hu111 Suhslilulo, para supprirem, 
aqtwlle a f"alta que se possa dar de h11111 dos Cathedralicos, 
e este á de 1111111 dos f'ub~titutos priweirmuenle sorteados. 

Art. 7'r. Para o sorll'io tldnnninarlo no Arlir.w antecl'
d~:nte o Sení'lario aprcspn(;,ní tanlas n·di!las qua~J(os fúrem 
os Lentes JH"t'SPII(e:i, -n --· e.·Wrt'H•Jido em lllllllits os nonws dos 
Calhedralicos e ent oulr;1s os dos Sul)slitutos- as passará ao 
Direclor que, liitH;ando a<pte]Jas etu lluBHt uma e estas Clll 
outra proeeder;i ao sorkio . 

. \rl. 7:). .\pp!"lq;:di!s <l.i IIH·~:t·s Si•rfln estas in:pn·ssus a 
t'XJWilsas do Doutora!tdo I' t•n(n·;o.ut•s f(i 1'\t'!itplan·s ao St'crdario. 

O f"ronlt-spirio rkre i'ontPr silllp!t•sttll'l:lt· o s<·u olJjl'do 
e fim, <' o IIOIIIt: do aulor . 

. \rt. 7G. SP ns llwsi•s, cll'pnis (]p in:pn•:;sas, nflo combi
narem l'lll doulrinn I'OJ!l o orif!'iua] itpprorarlo, o Din·dor 11fio 
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c'ollS<'nlirú q1w St'.Plll ddfc•Julidas C' ll!ancLIIil intimnr o -;c•ci 
:\uf lwr para rC'Iimnal-as, rdmprirnindo-as ;i sua !'lista. 

Sc> as altrra<:<"iPs fon•m notavPis, de modo !jllf' indiqurm mú 
ft';, o Direc~lor lc-varit objPdo ao r.onhPcirnento da Co!J~rc·gar.:iío, 
a qual alem do qtw fica disposto pndC'râ n·sohPr que o ])uulo
ranclo sc>ja rf'prdu•nclido pdo nu·srHo llin·dor JH'ranlc~ dia, ou 
;uliar a dl'f(•sa das llwscs pdo prazo dc~ :1 Jlll'Zl'S a ltum at:tw, 
l'ouformc a natureza ~~ gravidade das aiterac;ües. 

Art. 77. Se forem dous ou mais os Doutorandos, logo que 
sr, concluir o sorteio dos Lentes para argumentarem ao JH'ÍIIIPiro, 
proccdl•r-;;e-lw ao sorteio para o segundo, pelo modo deln!lli
nado nos ar! igos anlcecdcmtes, c assim por diante. 

Art. 7H. Conrlnidos os trabalhos detrnninados nos arti. 
gos anteriores, o Dircctor, fazendo immediatamentc pass;1r 
c>dital em que se declare o dia em que cada candidato !ta 
de dc•fender as suas theses, c o em que lia de apresentar-se 
para tirar o ponto da dissertação, o mandará logo afixar no 
lugar do costume c publicar pela irnpnmsa. 

Fl'ito isto, se procederá á distribuic;ão das theses por todos 
os Lentes tirados á sorte, na fôrma do .\rt. 73. 

Art. 79. A defesa das tllescs terü logar 110 oitayo dia 
depois do sorteio dos Exalllittadore.>, on no itllllll'diato, ~;n 
aqudle for feriado. 

O candidato dcvcr;í comparecer na ~ecrdarin tla Faeuldadc 
tn·s dias antes do ent que tivf'r de ckfclldl~r as suas thcses, 
üs oito horas da I!Hilll!ã , para o filll ck tirar o ponto da 
disscrtac:ão na pmscnça do Sl'crcf a rio , c sn!J 11 prcslrlencia elo 
LPnle mais antigo f{lte terá de <mmir ~obn~ dia. 

O ponto será tirado d'entn•. rh cft!P, <'lll nUlllero eor
n•-;pondcnte ao das matcrias q111' s1• cnsinão na Faculdade, 
tirercrn sido aprcsl'ntados pelos rPSIJI'I'(Í\ o.o; Lr•nft•s, na !'O!l
fonHidadr• <lo Art. H:J dos Estatutos. 

A dissertação S<'r<Í lida fll'lo Doutorando, na prim<'ira 
flora do dia marcado para a dc·f<'Sa da-; t!t••st'', *' r~n!rc'!.!lll' 
lo.!!o ao PrPsidrnte do acto. 

S•·rú nlc'·m disto iu1prrssa, it ru~ta do nw,;nJIJ Doutor;~rtdo, no 
r·aso clr~ l!•r sido appnwada; ,. clistrilJilida por 1ocl•'·' o,; I ,C'J:(,·s. 
;1ntrs do dia da collac·iio do !!l'iÍo. 

Art. HO. .\o dia· cldf'rtt.tin;uln par;t a rln!'r•sa das llwses, 
os Lrntes lflle c•stin·l'i'lll c111 P!J'eclivo excrtic~!o, c os jubi
lados presentes, precr~di(los do Director, se dirigirão ús Hovc 
!toras da manhã Ct sala dos actos gfilndc,;, com a~; insígnias 
do seu gnio, e snhindo ao Doutoral o Direelor tomará o 
primeiro assento do lado dirPilo clt radc:ira pn:;iclencial , qní' 
será oceupada pelo Lente 11tais antigo d'enlrc os sete prilllci
rarnentc sorteados para esse acto, '"~·uitHlo-se os outros Lentes 
ao J)ircctor, P !:(Uanlamlo-sP a dispo•;ic;iío do .\rligo 57, quanto 
;í pl'i'cedPncia. 
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Art. 81. Logo qtw os LPnlPs til ('i't'lll loiiHHio a;;sento 
no Doutoral, o eandidato do dia será introduzido na sala 
pelo Portdro; c recebido pdo Sel'rctario á porta della , este 
o acompanhará ao Jogar que lltl' hL' resenado ao lado direito 
da mesma saia, e perto d•) Dolllor;d, onde estarei lluma me~a 
decentcwcutc onwda: ir;í depob ,;•ntnr-se 110 lado opposto , 
junto de outra me!'a, sPhl'l' a qu<il hc1 \crú hmna ampulheta 
de Hwia !10n pctra rq;uictr o tentpo do.-; argUII!CI!tos de cmla 
E'..;;In i lHH.lor. 

Art. 82. Acabada a defe,;a <las t!H~Sl'S c a da disscrlac:?ío, 
sal! irão da sala os Doutonmdo:; e os assistentes, c, fcrlwdas 
as portas, os ExmninadorPs t' n l'rl'sidente do aeto prorc
dcrão ü votação por escrutínio srcrdo, cujo resull ildo o Se
cretario lançará no respcetiw lino por termo, qne será nssi
gnado pelos Exilminadore; e pelo Pre~idl'ntc. 

Na votação scguir-sc-!:a o s~stcma prcseripto no Art. G~. 
Na decluração do result;Hlo fiilal , o Secretario usará sem

pre de h uma destas formulas:- Approuado plenamente- Ap
provado por tantos t·otos , em primei r o ou em segundo escru
tinio- Reprorado-, conforwe for o numero f) a qualid<!de dos 
votos. 

Art. 83. No dia sPguintr no da defesa das tlle,·cs do pri
meiro Doutorando, ou ao illlll~t·diato SP aquclle for feriado, 
será arguido c julgado o segundo, se o houver, e assim por 
diante até o ultimo, obscrrando-se a respeito ele cada hum as 
formalidadc3 acima dcdaradas. 

Art. 84. No caso de não ~ercm as Utc:;es approvadas 
pela Commissão, não será o Doutorando admillido a ado, 
sem que apresente nora~ t!tcses <Jue mcreção approvar;ão. 

Nenhuma thcsc sPr<Í approrada contendo doutrinas con
trarias ao systcma do CovPI'llo do Paiz, ou á mord publica. 

Art. 85. O Dontomndo que for approntdo dcrPr;í, antrs 
de receber o grão, entn·gar na Se,;rctarw da F<.!cl!!dade 50 
exemplares impressos das sua:; 1l1eses, e outros tantos da dis
sertação. 

Art. 86. O Director rcmcllerú ao Governo pelo menos 
quatro cxcmplures <las ditas tltPSt's c dissertações, c á outra 
Faculdade de Direito ilum nu~:wro sulliticntc para que possüo 
ser distribuídas por iodos os Lcntrs, c liqwem a!::;nns cx.cmpla
rcs arclliyados na rcspccti v a Bibliot!Jeca. 

C\PITULO VI. 

Do Formularia para a co!/açâo rlo gní.o de Bacharel . 

Art. 87. PulJ!icada na St>crctaria da Faculdade a relação 
dos que tiverem de tomar o gTáo de Baeharel nu fórma do 
Art. 92 dos Esti\tutos, enmpareecrflo ellcs no dia ünrnediato, 

......... --------~~~-----
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ús lO iH'lras da manhã, na sala dc:.tlnada para a cotl;.~.ão (}o 
~;r<iu, na qual S(~rão arlmittido~ prlo SPcrdario, que fará a cha
mada dn todos declarando os nomes do~ qur se acharem prc
st>ntcs. 

Art. 88. Rstt~ ado será presidido pelo Lf'tüe mais antigo 
do 5. o anna , ao qual COllipet(~ conferir o gnío na presença 
dos Lentes examinadores nwPs!idos dns insígnias doutoraes c 
do Seeretario, que laVI"<ll"iÍ o r:J!llpP!Pnte íPrmo, o qual será 
as;ignado pelos ditos I.r~nlrs. 

Art. 8H. Feita a cham~cda, o gra(!nando mais an\!~o, 
armnp:mhado do SPrrdario' }H'I!ir;i ao Pn·~id(•tltc do acto' t'Ill 

st'll twrn·~ c no dos oulro; g-rndn!lndos, o grúo de Baehard. 
E111 seguida o f:rcrPlnrio lhe aprcst•ntará o Liuo doo San

tos EHmgelhos, sobre o qunl pn·stGJ"Ü , de joelhos o rm voz 
alta, o juramento consbnte da formula an1wxa a rslc Regu
lam<'nlo. 

Cada hum dos onlms, ]Wla on:km do~ arlos do nnno, se 
aproximará da 111c~n em qtw <~sliH't" o referido Livro, c re
petirá de joelhos a Sl';:uinlr formnla - ,\ssim o juro.-

Art. no. Prestado () jm·n!lH'n!o, o Prt'sidPnlc do neto 
riJamarú o:; gT;ulnando,; c Ilw~ roní"t•ri!·:í o ;:r<io pondo sobre 
a rab<'\il do wimeiro il borla clil F:lf".u!d:!dl', e o:sawlo da sc
~minte rormnla-Em yirlmlc ria :m\t:ritl:ldr f!\le me concedem 
os Estatutos desta J:.:~cuidadc, confiro ao Sr. (<'. o grtío de Tia
c!J:-ti·( I em Din'ito-: ehamar;í d''lJOÍ:i o 2." <' os que se lttn 
se;:uirern até o ultimo , c, rol!ocan!lo a hn;·ia sobre a cahrça 
de cada hum dclles, dirá-c ao Sr. F. &c. 

Art. 91. Fciia a eollat:<ín t!o gnío, I! um do:; p;mduandos, 
que llOuver sido rscoll!ido por seu~ co•npanheiros, recitará 
hum di~curso analogo ao ohjecto, o qual (krerâ ter sido por 
clle previamente apresentado ao Presidente f! o a do, que sú 
consentirá na sua kitura se nada tiver rle inconveniente. 

A (•stc discurso responderá (' Prcsidentf' do acto, rm huma 
hrcYc allocução tambem analoga a0 ohj('ctn tlo (lia, " dará 
por terminada a ccrcmonia. 

Art. 92. Será pr,rmittido aos graduandos mandarem , a 
cxprnsa.> suas, ornar a sala dos gr:íos c co !locar bandas dP 
music;l nas immcdia,·õcs da mcsrná sala. 

Art. 93. Durante o juranlf'nto e a rollar,ão do gráo, os 
Lentes c espectadores ronsel"Hl!"-SP-Iiúo de pó c guardarão o 
maior silencio. 

Art. !;'!-. A falta de rompnrecimenlo no dla designado 
para a collação do grá0 fará perder a antiguidade do gra
du:mdo, excepto se tiHr sido proYciliPntc de arommctlimrnto 
de molrslia, justifleadt' prrantn a Conc:n·ga<;iín 

'"" ;;;MUWI4«on•,w=•= as e 
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CAPITULO VII. 

Do Formulnrio para n collaçilo do gráo de Doutor. 

A.rL !li). Os dislinctims do gr;io de Doutor são o anncl, 
o capello e a horla. 

Art. !IH. O armei St)r;í dP onro e de pedra mwarnada no 
eentro, como atú agora. 

O capcllo constará do filo(nrino que for cxperlido por A Yiso 
da Secretaria d'Estado dos 1\"Pgocios do ImrH•rio. 

Art. 97. Na collaçi\o do gTÜIJ de Houtm· obsPrnlr-:.c-hi\o 
as se;::nintcs formalidade.;. 

Arl. fl3. Designado o dia pehJ Diredor avisar-sl~-ha disto 
;í Congregação c aos llnutnr;n;rlos, -c se ftH' possivd- se rx
pt:rlirão cartas rlr co•n i(p ao . ..; Dontorcs qtw constar exislin•m 
n:1 C:q>ital , aos CIH>fi.; de Hq>artiçür·~ e IH'ssoas grauas, para 
que compa:·;~ç:io a l~sla sofr~umidadc. 

Art. !JU. O Dclilt:)ratl(lo c>roiiH:r;í hum Lent(' para scr
vir-IIIn de Padrinho, o fJiral o amrnpanhar;í r:m todos os al'los 
l!l·~de n sua clil';Iada. 

Art. 100. .\o cil:·~-,.1r it porta principal scr:í o Doutorando 
rw:rhido pri:> Porkiro, Brd!•is 1: Contínuos qnt• o ar·nnlpanha
rrw aló lnuna s;d;t, ond:• t'~!H'r;lr;i pela hora Inarc;Hia para a 
rolla~'i!o do grito . 

. \ri. 101. .\' i;.,;·;t d<'ii;In;Hia dirigir'-S<'-hii:l .1 l'Sia safa o 
Din~dor c todos os Lente .. ;, prnc:·didos do Porl,.iro, Bt•deis, 
Continuos, Sccrel;lrio e rnais Clllprc!!ados da Faculdade. () 
Doutorando os yir;i t•ncon! rar ;i porta e alti reunidos st•gui
r;io para a sala dos gr;ío.i. 

Est:r s·da dt~\t'r;i t~:;L;r tlect·nlcm:•nlc ornada. 
\d!;t ll:t\'t'J'ií, !l'l !:J~·'ir que fill· ;nais t'Oil\l~niente, huma 

n;· ''" com assc;1lo d;~ t''l"ddar, para o Prt'sidenlt' do ado, c 
'· " dtias cadeira'; dil !:Hlo t·;;,_~;wnlo, ser1do h uma para o Hou-
1.. :11lo (~nutra p;1ra o l':lr!riilho, que lhe dará sen1prc a direita. 

().; Do;;lon·s dn~ Far11ldadt'~ do lrnpcrio, das Acarkmias 
(' lhtiv;:r.iirlarlc:; cstt·angt•inH que ronlp<H't'Cl:rem com as rcspe
divas imignia,;, tomarão assPnto promisenanwnk logo abai
xo do L('ntc Substituto mais rnoderno, se entre dks não 
hoUV!'l' a!;>,Uitt ou alguns !pto Sl'j;1o Lcnlt•s dl~ qualquer das 
Faculdades: estes os precederão sempre, guardando entre si 
a ordem da respectiva antiguidade. 

Na rncsina sala, alêrn dos bancos ou cadeiras geraes para 
os Estudantes c espectadores, havcr;i assentos cspcciacs para os 
convida dos. 

Art. 102. Tendo lodos tomado ass!~nto, far;í o Seerdario 
a leitura do Lermo de approvaçiio: em seguida o Doutorando 
recitará hum disaurso analogo á solcmnidade do dia,· c o termi
wmí pedindo o gráo que llw deve ser conferido . 

...................... --~=-•••:.----------
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Este disturso será prnianwnte apresentado ao Direclor, e 
a 'illa kit ura só poderá ter Iog-a r dl'pois de approvado por elle, 
por não conter doutrina contraria á Constituição ou á moral c 
;Í disciplina da Fanrldadc~. 

Art. lO:J. Findo o discurso, o P;ulrinlto do Doutorando o 
lnar;i pda muo c o apresenlnní ao Din'clor. 

J~sl<', depois cln defcrir-llu~ o jnnunPnlo constante da for
mula ar11wxa a Pslc Be~ulamc~ttto , llw oruariÍ o tkdo com o 
anrwl eompetcnlt~ e llw couft'rir;Í o gr;Ío, pondo-lhe a horla 
sohrc a cabeça ~~ rewstinclo-o do e1qwllo . 

. \ lill'nHtla da eollar;iio do gnír• de Donlor Sl'l'<Í a nwsma 
qtw a <lo r;r:ío cll' Baeharí'l, co111 clill't'l'<'nt:a elo IJOillt~ elo gr;ío. 

,\rt. JO'L Eut st'guida o llouloraudo almu:arú o Dircelor 
c• todos os Ll'tlles, e iri1 sentar-se lo;.m abaixo do LPnte mais 
utotl!'l'nn. O padrinho clirigir-llu~-lla hu;n cliscurso eongratn
lando-se com elle pelo n~sullado feliz de seus esforços, e 
IIHhlrantlo-lltc a importanda elo gráo que acaba de receber 
,. o u,;o qtw lll\ soriPtl:tr!e dt;ve fazer de suas ldras . 

. \rt. 10:j. ConrlHitlo Pste discurso, o Director declarará 
finda a ct~rl'monia ~~ o novo Doutor sr·r:í aco111panhado nlé 
a porta do edifício da Fa:·uldack Jtdo ntcsmo preslito com 
qw lir•·r ido da sala tl•· t•spera l'ill'il a dos gr:íos . 

. \rl. IO<i. Ht~ todo t•,lt~ ado ,,. lit\ rar;í ltttlll LPnno, que 
~··r;í a~si;<nado pdo Diredm·, pdo Pn·->ilknlt· ,,,, .\do e p1~lo 
p tdriHlto, P subsrriplo pr~lo ~.·:·rtl .. :·io . 

. \rl. 107. Hepicpws dt~ sinos, quando ,,., ':ourer na Fn
ntlthd•·, anuutwiar;Í(• a cl~t~;.::~rlil dm; DoulorPs, o Sl'll trajedo 
para a ,;ala elos gr;ios " a sua rdir;H!;J. 

~~·rú pt·rmiltido aos lloul<tl'atHlos IllalldarPill rollocar, a 
npc•11sas suas, ba11das d:~ rnuzir:a na sala elos gr:íos e c111 SUiiS 

iuwdi;H:ü•·s . 
. \rt. J0/:1. St~ concorn·r itt:tis dt' hum lloalorando nomes

Jno dia, SPriio todos n•ct·hidos pda rrH'sma tnan•·ira l{lW o pri
u: .. iro na Si!la d•~ espera, ;i propon;iio lJUt~ illl'l~JII rlwgantlo, e 
d'ahi ir;-tn junLtllH'IIlt' par.t a ~ala d11:; grú11,; 

.\ri. 10\l. \1·:ilt~ ra,;o o di<rur,;o d·~ qu•· !rala o Art. 102 
s•·r;Í r•·•·tlado pPlo lloutorando q11t: p;~ra t•.;[f' lim for notnt:ado 
p··lo,; t~Uir<><. o qu;tl fll'diriÍ o :.;rito p;tra lodos os i':r;HluaHdos. 

I I juratJtt:nto s••r,i clt·f,·rido C'llt primciru lo~:ar ao ruais an
ti;.;o, qu: o pn·,tar;i por nl•·tho, diz,•tt:lo os outros simplr's
uu:ntt: -As,im o juro- •·oJuo s•· ruattda pratirar na collac;fio do 
;-:rito de Bacltarl'l, P o grito d•· Doutor st~r;í c•mf't•rido succes
shaHH'IIle a catla ltu111 ddles pda onlt•ut da anliguiclatle da 
defesa das tlwsrs. 

,\rt. llO. Dacla a h!P•Jlltt'.:ie tio~ .\rli.""' anlc·ccckntes, 
proferirú o disrur,;o de quc: falia o .\rl. 10'• o 1wlriulw cpw 
for escolhido prlos I>ouloraudos. 

llc applicavel n estes a clisposi~;-w do Art. U'1 
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C.\ Pnrto nu. 
Dos· Concur.-os para o prorimcnto dos logarrs de 

fm te,; ,)'u!;stitutos. 

!Ja ingnjJr;rio par:l o r"o:~r;u·so f! fonnalida.rf,o.
q!tc o r! :;l :n r:c:)}np:nthat. 

,\rt. :li i. Ha\t'i';Í H<\ St•:T:•!aria da F•!~'l!lrl:lde hum livro 
'~'I)(~t'iai p U\l a ÍH:it'i'ip~·fi;> d(l.i {'ldl!'liiTcntc_;~ íHH In;..:-nrr- .. , YH,(!:o:' 
dt\ Lenl<\:-i Sub, i il!ilos. 

N1:.;!~~ livro o ~)l',.TI·L!!'i·) Ltl!·;:r;\ JLiJ':! e;!•I:t í'niH~i!rso lnun 
lPI"Iilo de\ ;dH::·it:;·i!, n tJUirr, dP t'"C<\l'l';!ilh!lilo 110 Íl\i!l[l'J !J!'nprio, 
o-; q:ta1~; :~~~l'ílo a-.;.-;;gílitdo:i JH:~o Direí'lor. 

,irl.. llL Slllfi!JI't\ q'l<\ s:\ lHJiilr\l' de pn\i\llclier al!;Uill lo
!!ill' 1!1\ ti;illililli[o, lllillill.ir<Í o Di:r·::ior, as . .;i!!l q111\ li-,c•r t·onlie
('ilnt~n!o da \"il!~:l, nnl!I!~H·i;~r ('!.lJ~'lll\"o poi' <'<ljt<H~.~, qne seriio 
;tlixadm nos ll':~arc.; dn n:l:· lo, c p:!l;lir:1dc;~ !':lllw deé<'nnina o 
Art. :lü dos Es\at11lo:;, t;n.-l:u·:\:lflo o dia Cill (j\11\ se hnnvcr de 
abrir a ins('rip~:lo c o [li';\z:> pill'a o scn eucNnnnenlo . 

. ~rt. 1 LL \J p!':lzo d;~ ~dJ:·r~ura ;~D ence:Talneuto ~er<Í de 
seis 1nezes con!~u!ns da dn~n t\tn qtH~ ~{~ ii:zer o nnnuncio ptlra o 
eune!Jl'~o, devt~1Hln o Dirp,·~·Jt·, i!;n!u·di::ianH•n!t~ qun S(~ der 
<Jilidtjner V<•~;a, l'llll!llll!nic:tl-n ;w (;mTr:Jo n ;i CP:,;:-r:·~;:::fío. 

Art. ll!L Se o n·!'~·,·idu p:·,,w ~~\pirar duran!1\ a,; ferias, 
co:t-:enar-s:~-!:a :1herla a in:;:·:·ipçii:) nos tr<~., prirn1~iros <iias uteis 
que s:\ St'gllin~m <:o lel'lll'J dnll::s, p:·o:·e:1en<h>-se ao cnccrran:ento 
no lcrceim :ís dw:s h1n';:s da tarde. 

,\rt. U::i. O CanditL!\o ql!c quizer illS!Te\er-sc, iní ;í 
Sc:Teiaria nssign;:r o Sl\:1 lllli:!l\ no i i no :H·inw indicado, c 
cnlre:;ar o:; donunen!::.s <'::p;·:·ifk:tdl;•; 110 "\rt. :37 dos Estatutos, 
a fim de serem prc~ente; ao Hirnrt(;r. 

i\a me:'illll occasicio pntl<~r<Í o Can<lidalo enlrc12ar quacs
qucr docuzllenlo3 que jHl!-(ar C~JliYenlcnlcs, oa romo titnlos de 
habiliíaçiio, ou como prova de scni~'OS prestados ao Es!arlo, 
ú humanidade, ou ;í scient:ia, Jlê1ssando-l!w o Secrd;u-io hum 
recibo, no qual decL1n• o lllllllcro e a natureza de t:ll's docu
mentos. 

Art. Jtü. A inscripçiio poder-se-lia f:lzer JHH' procurador, 
S<~ o Candidato se achar a 11\ilis de 'in te legw:s de distancia 
do Jogar da Faculdade, ou se li ver justo Üíi[Jedituenlo. 

Art. 117. Se o Director dnvidar da validade de algum 
doeumento essencial, com ocaní immediatamcnte a Congregarão 
para deliberar a semelhante re~pcito, como prescreve a parte 
linal do Art. :n dos Estatutos. 

Art. 118. A delibcrat:iio da Congrcgac;:to ser;í sem dmnora 

• 
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transmil!ida pnlo SPcrdMio a todos os t>n<lidatos, n Jllllllira!la 
JlPiil ill'pi'C!\Sil. 

Art. 11!.1. o~ nlilaes, de que trata o Art. 112, serão 
repetidos em cada hum dos ullimos oito dias do prazo da 
ii~:>tTipçilo. 

,\rt. J~O. No dia fh:nuo para o cncriTômcnto da ins
rrip\ão, reunir-se-!ta a CongTcgação ;ís duas hora;,; da tard<~. 
", lidos logo ckpois os uomcs dos Cnmlidalns e apresentados 
pelo Sc~:relario os doeumcntns respPc!iros, tlPridir:í por maioria 
de rotos, em es<:rntinio ,,t•creto, se c:;!~o no rac;o do .\rt. :n 
<los Estatutos. 

NPsta ocrasUio lavrará o SNTI'!nrio o l<·nno l1o ('1\rP:T:mwnto, 
o q•~:ll ser:\ logo as:;ign:uJq Jwlo Di n·dc:r . 

. \rt. l2L O Hir•~rlor fitr:í ~~,;traltir JH'lo ~;<'<TI'!:trio duas 
li,;t;;s dos C:mdidatos habilitados pf'!a Coll~n·g:tr,ilo, lluma das 
<1uacs mandará publicar, e a ou!ra n·mdtná ao (;oyerno com 
a Pxposic;fío do que tirn oc·rorrirlo rluraule n l'I'<WI'sso das 
hahilita('ües . 

. \r( 1'2~. Findo o prazo d:ts inseripçiiPs, nos lcT!llos do 
.\rtip:o 3G clos Eslatutm;, 11enhum Candidato SPJ'<Í mais admiti ido. 

Art. J:t:J. lh\Ycndo 1nais dn h uma n;.;a, ropPiir-s!•-l;i:o o~: 
:mnuncios para novas inscripccies, lindos tn•s I!H'Zc's da da!a 
da nhcrlura do concurso anterior. 

Art. 121~. Se, terminado o se~wndo pr:uo, ningur•m se 
houvPr inscriplo, procPder-sc•-IIa na conformidade do .\rt. !~(i 
dos Esta tu los. 

Das thescs e da dis.'!Jrtaç<lo. 

_\rt. i:H. Reconlw~:idas ns habilitac;i'i<'s dos Cmdidafos, 
ratla Lente Cilhedratico e Substituto que <'sli\c'r l"l'!!<'IHio :llguma 
:nlla apn·scntarü llillllesllla sr·ssiio da Con'-'I'<'!!<HJÍq, c·1n quc· isto 
thPr lo:.;ar, 110\c' po11los pP!o IIW!!Os sol!n· rada ll:;ti:Tia da res
pectiva Caddra . 

. \rl. l~l). .\ CtHl~fP:..!a~·tit) no:ncarâ cin ~.t';.!nida Jnuna 
Commi-;siio il•· lre,; L<'tllc'~ Catl!cdralicos e doti:; ;:.u];,litnlos para 
escoll!t·r, ci".-nlr·~ th I''>Itlth apn·sc~ltlados, t'ÍHI'O ~ohre (':tfla 
malt'ria, e formular o.; qtw d:·,.,riiio apn·sentar os l'rofe~~on·~ 
que nilo tivtl'!'lll co:Pparc·,·ido ;\ :;1·s~iio. 

Art. 12í. :'lo tli<t ~~·~<1intc1 a ConliJIÍs<io suiHI!elkrit ;\ 
Congregação os pontos que liotner esro!hido; c•. <1ppnnados 
ou substituídos por esta, o JJircctor marnmí dia para a H[H'C

sentução das thescs, com o prazo de hum III<'Z. 

Art. 128. lmmetliatamcnle o ~3eeretario olliciaroí aos Can
didatos, rcmcttendo-lhes copia d<1 lhl;t dns JH"tlos, n d••c·larando-
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lhes o dia l'll1 qne deYI'm rntregar as lhi'S<'S impn~ssas, rni 
numero pelo menos de 100 rxr,mplarl's. 

Estas lhcses constarão dt> tres proposi<:iks d'entrr os pontos 
nppronHlos sohn~ rafla matcri;, d;•s Cadeiras da Faculdade, c de 
huma disst>rtação ;Í<'crca !li' htllll ponto qualqw•r, á r·seolha 
do Candidato, d'<•ntn• os fJliP liwr<'m sido adoptados pela Con
gregação. 

Art. 12!). J\o dia lhado, o ~nada rio lavnmi hum termo, 
que o Director assi:.nur;i, declarando quaPs os Candidatos que 
entn·g-itrão suas tiH•s<· ;. 

Art. 130. Serão <~xcluidos do COilf'llrso os que constar do 
termo do Artigo anteced,·nll~ não as terPnt Pntrl';.;ado no dia 
marcado, salvo o disposto no Art. !,H dos Estatutos. 

Art. 131. Logo depois fk laHado o lermo do Art. 129, 
o Secrrlario entre;.;ani a lodos os Candidatos as llteses dos seus 
cornpeliclorcs, e rentl'ill'rú hum exemplar a cada Lente. 

Officiarii igualm''''t'~ aos Candid::tos partieipando, com :mtr
ccdeHcia pdo 1m· nos de M~ horas, o dia, Jogar e hora <'m 
que deva dl'eettwr ratla ltllllla das prons }'Or flUe teve de 
passar. 

Art. J!El. Oito dias fkpois da <lpre:wnta,;i'ío <Lts thescs, tcni 
Jogar a sua <1<-fe:':t. 

Art. 133. 1\o caso de srí haver hum Candidato, ser;í este 
arg11ido por 5 Lrmtns, pr,la ordem r! I' s11a ant i;midadf•, argumen
tando rada hum por r:-pa<;o de meia hora, marcada por 
a mpul hd a. 

Art. 134. Se forem dons os C:oncurrentl's, ;uguir-sc-hiio 
<•stPs redpror;uncnt<~ por rspaf:o dr, duas horas, tocmulo huma 
l10ra a cada liiilll. ~~· fon•rn tn·s, s<·r;í o prazo de nwia hora 
para eada Candid;tln. 

Arl. 1 :l:i. ~e o nunwm dns C:oneurrPII(Ps fi H· maior de 
tr1·s, será o <'OJH:nrs'J pmro!fado dnranle os flias sPguintes, 
olJservando-se a regra ,•.;l;dwJ,·I·ida no artigo ant,·cedPnte, de 
modo fJl!e nenltlllll dos Candidatos s1•ja obrigado a arguir ou a 
dPfendPr a sua tlwse por nwis de duas horas e meia. 

Art. 13G. Se o llll!Hero de C:andidatos exceder de seis, 
serão sorlPa<los !j para a arguiçfío de cada these. 

Para isso o Secn·tario, sob a inspee<;fio do llirertor, 
Iançaní os 11omes dos coneurrentes em h uma urna, da qual 
o defendente e:draltirú cinco. 

Art. 137. As sessões de argnit;.ão c defesa das thcs<'S nunca 
poderão durat' mais rle cinco lroras, não se eompreltcndi'JHio 
ns periodos de descanço que a Congreg<H:ão julgar necessario,. 

Art. J 38. ()uer a deli~sa, rpwr a argmçao serão sr,mpre 
feitas segundo a ordem da inscripçi'ío dos Candidatos e em 
presença da Congregação. 
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na prova esrriJIIrt. 

:\ rt. 1 :m. Dous dias ciPpois da defpsa tias llu•sc . .;, I'PIIuida 
a Congn·gação, scguir-s1•-ha na organisação rlns pontos para 
a pro r a esc ri pta o lllPsmo proc-esso que para as tla~~~~s, com 
as sPguintcs alleraçiíPs: 

J.a Os ponl<.Js s,·, serão dados pdos L••nks CaliH·I!ratin•s 
(' r··los Substitutos que eslhCI'Pill regPtHIO Cacldra. 

:2. • SC'rão formulados em numero de 30 pela Commi.ssão 
de quP trata o Art. 1 :!ü, no mesmo dia da Sessão da Congr<'ga
çfío, a qual \otarú sobre todos englobadamente, c com cspcciali
•l•u\P sobre qualquer substituiçfío propo.'ita. 

Art. UO. Numerados pelo Dircctor os pontos approrados, 
rscrcrcrá o Sccrr1ario os numc1·os correspondentes em pPque1ws 
tiras do mcsiPu l'apcl, iguaes em tamanho c fúrma, as qu;ws, 
ll•·pois dl' dobradas, S<'rilo lançadas em h uma ur11a . 

. \rt. 1 '~ 1. Lançar;í em set[uida os IWllle~ dos J ,l'nlcs que 
s•· adJ<li'CIIl prescntrs em outra urna, da qual o LPllte mais 
antit[o rxtrahir;í oito, que se iriio I~SITCYelulo <Í proporçiío 1(111' 

forrm tirailos . 
. \rt. 1 'd. Seriío logo depois ;ulmittidos os Candidatos: 

o primeiro na ordem da inscript;iio extrahirú hum lllllllero da 
urna dos pontos , P, lido pelo Dircctor em yoz alta o ponto 
rorrespon<l•~ntc, o ~ecrctario dar<Í h uma copia dl'lll' a cada 
Candidato . 

. \rt. l't3. HecolhPr-sc-hão inuncdialamenlc os Concmren-
11',; a huma sala onde han~rú a Lrgislação do Paiz, e teriío 
o IJrazo de quatro horas para dissertarem sobre o ponto dado, 
deixnndo em cada meia folha dP papel huma pa;:ina Plll branco . 

. \rt. H í. A cada hora desse trabalho assistirão dons Lcn
tl's, dos oito sorteados, na ordem em que •~.;thcrem seus 
nonws, s1·c:undo o Art. l!d, a lim de fazPrem observar o 
silencio nc!·rssario e c,- i! ar que qualquer dos colH'urrPntrs sir
Ya-sr de lino ou papPI que llw possa ser de adjntorio, ou 
lenha communica1;-i\o eom 1{111'111 qHrr qur srja . 

. \rt. U:l. Trnninado o prazo das quatro horas, seriio 
todas as folhas da composi<;Jo de eada hum rubricadas no 
,-erso prlos dous Lentes que thercm assistido ao trabalho da 
ultima hora, c pelos outros Candidatos. 

Art. 1 í6. Fechada c larrada cada h uma das <·omposiç•irs, 
f! csni,,to no cnvoltorio o nome do seu autor, scr<"io todas 
encerradas em urna de Ires chaycs, huma das quaes ser<Í guar
dada pelo ])ircetor, c as outras dna~ Jwlos 1lous L1•ntrs a que 
,,. rrfPn· o Artigo anlrl'rcknlt>. 
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Art. 1!~7. A uma será lambem cerrada com o Sello da 
Faculdaue, impresso c111 laere sobre h uma tira de papel ru
bricada pelo Dircdor e pdos uous reft~riuos Lentes. 

Da Jlrnra oral. 

Art. H!-!. Dons dias depois da prova PScripta reunir
se-lia a Congregação, c SPguir-sr-ha para a prora oral o IIH•,;

rno pmresso indicado nos Arts. 1~5, t:W, 1:27 e 128. 
Art. 14H. A vrelce<,:ão lení logar, t'lll plPna puhlieidadP, 

::n horas depois til~ tirado o ponlo, dando-se uos Canuidalos 
o espaço de meia l10ra para finei-a, guardaua a ordPm da 
insrripção, c não podendo •Js que se seguirem ouvir a expo
sit;iio dos precedentes. 

:\rt. f 50. !\'o caso de havm· mais de quatro Candidatos, 
a lição far-se-ha em duas, ou mais turmas, que tirarão pon
tos diversos. 

Art. 151. A di\is:io das turmas St~ fitr:í por sorte no 
dia, eru t(IW a prinlt:ira lwnrer de tirar ponto. 

Art. 152. A tunna riPsignada pela sorte para spgundo Jo
gar, lirarü ponto no dia da preleq:rw da primeira, seguin
do-se em tudo us rnt·s1nas disposiçõt's c lwvenclo para ella 
nows pontos organisados na col!forrnidarle do Art. 125. 

Do jltfgamento. 

Art. 153. Conduida a ultima pmva, reunir-se-Ita a Con
gregação no primeiro dia ulil. Em sua prest•nça abrir-se-ha 
a urna das composiç-<"lc:-; escripfas, e recebendo cada Cnndi
<lato a que lhe perft'nre, a lení em voz alta, observando
se a ordem da inscrip<;:io. 

Art. 15í. O Candidato que nessa ordem se seguir ao 
que esth er lendo, lelar;í sobre a fidelidade da leitura, fisca
lisando o primeiro inscriplo a do ultimo. 

Art. 155. Finda a leitura, retirar-se-hfio os Candidatos 
e expeeíadores, e tcr;í Jogar a Yotn~·ão do modo seguinte. 

Art. 156. Disfribuir-se-hilo pelos Lentes l111ma porção de 
cedulas em brnnco e tantas serie5 de trcs ccdulas impressas 
quantos forem os Candidatos, contendo cada huma destas series 
o nome de hum delles, e devendo ser h umas e outras de 
igual tamanho c do mesmo papel. 
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"\ rt. 157. licito isto, passar-se-Ita :i votação de prr
fcrcncia sobre arlul'lle que deva oecupar o prirnl'iro Jogar 
11<1 li,;ta que tPm de ser apresentada ao Governo, lançando 
cada LcntP na urna o nome do Candidato que julgar nl'ste 
r·aso, ou h uma ccdula em hranro, se a nl'nhum considt'rar 
h;tbilitatlo. 

Art. 1ij8. Se lluun·r maioria absoluta dP erdulas brancas, 
f'itkndcr-s!'-ha que nt•n!tHm dos <'onniiTt'nll's l'St;í habilitado, 
I' dar-sn-ha por krmina<la a vnta<;fw . 

• \ rt. 1 ;j\). l'l o raso contrario st•r;í collncado no rl'spedi 1 o 
ln;rar a!pwllc !pw obtiwr maioria ahsolula d1• votos . 

. \rt. HiO. Se nenhum dos C;:mdidallls reunir essa maio
ria, rorrer;í o csnutinio st'!Tl'lo sohre os trl's mais voladns; 
~' se ainda nssim não se der maioria ah:;olula proretlcr-sc-ha a 
terceiro escrutínio, somenlP, sohre ar1uellrs que 110 segundo llou
' l'fCITI obtido pelo menos a terça p<ll te dos votos. 

!'lc na terceira 'ola~·ão ai nela uão apparrcPr maioria abso
luta, Jicarú entendido !jUe nenhtlln do~ Candidatos está habi
lilndo, sal\ o o caso prnislo no Art. JG2.. 

Art. HH. DPsignado o eonrurrcnk a qtwm compilil o 
primc~iro Jogar na lista, ~wg,uir-sc>-ha o lll<'~lnn prnf·c·so;o para 
a desig-nação dos {jllf' dnc:n orf'ttpar o ~~ gttnd11 I' o t•·rrf•iro . 

. \rt. 16~. No raso de eHlpak tk do;;s C;uulid:tlos, por 
hawr cada hum obtido metade do nuHwrn de 'o los, p~ssariín 
ambos por noYo cscruti!lio, c scrú iuC'!ttido na licita a!ptc!lf' 
IJUP obti rcr nwioria. 

Re esta, por(•m, niío se df•r ainda no noYo !'serntinio, 
Sl~rão os nomes dl' ambos eolloeados no rcspcclilo Iogar da 
dita lista. 

Art. Hi:J. Finda a rotaçc'in, o ~ecretario lananí em neto 
sUf'!'cssiHI hum lt•nuo rl'!erindo todas as circurnslaru:ias orror
ridas. 

:\rt. 16.. :\o dia seguinte reunir-s•~-ha a Congn•;.<ac;ão 
para assignar o ollicio de aprcsrnlaçiio dos Candirlatos . 

. \ri. lfi:j. Este oiTirin s••r;í acompanlta•lo flp t·opia antlwn
lira tia.; ada.; do Jlf'Ol'P~so do eoururso, d;~s pro''" t'Sf'l'iplas, 
,, a!t\111 disto dP hnrua inform:u;ão particular do llir1'rlor sohm 
todas as rirrnmstaucias ofTOITitlas, rom t•stwrial nwr11;ãn !la ma
m·ira J!IJI' que se houwriío os cont'IIITcnlt-s durante as pro
,·as, de sua n·pntação lil!t'raria, d<' quaesqner tilulos de hahi
lilat;ão qne tPnhào aprcsentmlo, c dos seniços qnr por YeH
hrra hajão prestado ;ís Srienrias , ou iÍs Letras, ü llnmanilladco, 
ou ao Estado. 
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C.\J'ITlJLO IX. 

lJa fúrma, solr:mnidadcs c duração das Sessões da Congre[Jaçáu. 

Art. 166. A convoca~·iio dos Lenll~s para as Sessües da 
Congrq,;ação SCI'á fdta por oflido do IlirPdor, com ;mtt•cf'
rkne.ia, prlo mrnos, de 2'~ hor;ts, salvos os casos que não 
adwiltão demora. 

!\'este ollicio se cornmunieará o fim principal da reunião, 
rtuaudo não houver incom·rnicntP. 

AH·m disto, sempre que fOr possiYPl, o I>ircctor dcclarar;í 
antes de terminarmn os trabalhos da Congrcga1:ão o dia c hora 
em IJIW deverá ter logar a proxima Sr·ssüo. 

Art. 167. ~o dia c hora designados, os LPnles se apre
sentarão na sala destinada para us SessüPs. 

SP arontreer que at1' ml'in hora depois da ntarcada ni'ío s1~ 
Ht•Jtr presrn(P a maiol'ia dos filie Psfiverrm Clll efl(•c(iHl I'XPI'Cicio, 
o Diredor mandará o SI'ITI'fario lavrar hu!lla aeta, q11e SPI'iÍ 
assignada por Plk e pdos LPnt<·s prcsentr•s, eontl'nrlo os no
nws dos que, (Pndo sido a.\ isadns, faltarem com justa causa, 
ou sf'tn dia. 

Art. Hi8. ~~~ aniPs dt' assignada a at·ta, ou ainda depois, 
completar-se o !Htllwro kg~tl; procedcr-sc-ha na conf(H'midade 
do Artigo st-gttintc, sc111pru qtw o ohjcrto for urgente , ou o 
Dircctor julgar romcniclllc que se cdcbrP a Sessi'ío nesse mrs
rno dia . 

. \rt. 16!). Brunida a m;doria 1los J ,cnti'S 1'111 l'il'eeti\ o exer
eicio, tornará ass,•nlo o Dir•·rlor, na ca!JccPira da ntrsa P em 
l'adcira de Pspaldar, r os outros Lcnll's na ordem >PgUillte: 

O Catlwdratim 111ais antigo orruparü a 1'\tremidade do 
lado dirPito proxirna iiO l>ircrtor: o SI'U iiiiJIH'dialo I'Ill anti
guidade a ex! n•Hiidadl\ do lado c~rpwrrlo; e assirn por diante 
<Jtó o mais modpmo dos Cathcdralit·os. 

SPguir-sP-IH1o os substitutos, ronfol'llll~ as rcspcctiras anti
guidades. 

O Secretario scHtar-se-lta na outra eahceeira da rnesa. 
Art. 170. E111 s•·;..:nida o Hir1·dor far;í lolllill' nota dos 

J,Pn!l's rJLW tH1o tin·n·m colllpttrccido, n declarará aberta a 
Sessão. 

Art. 171. Feito isto, procerkrú o Secn•tari,, á leitura da 
acta da ultima Sessüo, a qual , depois de discutida c appro
YIIda com emendas ou sem dias, sr·rá assignada pelo Director 
e pelos Lentes pl'l'SI'llff's. 

])ahi passal'iÍ o Diredor a exp<Jr em resumo o obj<)cto 
da reunião, e, pondo-o em discussi'ío , dará a palaHa aos 
Ll~ntcs pPia ordPm Pfll Cfl!<' a pedir·em. 

No caso de contPJ' o ohjPI'!o partPS distinclas, podl'rá 

------------··-·-···-·---···-·-··· 
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qualttw·r Lt•Hle l'<"tJtH'r<"r tJlH' cada urna s1·ja cliSt'lltitl;~ I' \O~atl:t 
~PparadamentP. 

Art. 172. Durante a discussão nenhum Lento podt•rú falar 
mais de duas vezes sobre cada makria, salvo se tiver por fim 
reqnt•rer que se mantenha a ordem dos trabnllros, ou dar algu
ma t•xplicação. 

No primeiro caso limitar-sP-ha a n·c·larnar c·m porwas pa
lanas o cumprinwnto dos Estatutos, llq;-ula:nenlos c lnstruc
t;üPs, on a propôr c descnvoln·r alguma qneslão dt~ ordt•m, 
sem discutir n prinl'ipal ; ~~ 110 s~·gnndo aos 11'r111os razo;l\ l'is 
ele uma explicação. 

Art. 173. .Finda a discu:-.silo dP rnda ohjt•c·.to, o Dirrdor 
o porá ú yotac:ão, na fOrma do Art. H! dos (<>;tatulos, prin
ei pia11do pelo LcntP substituto mais modt•rno. 

_\rt. 171.. :'\as qrwsltiPS em qne f(Jr particnlanncn!t• inte
n·ssado algnm Lente~ , pocler1Í Pstc assistir ú discussfto t' nolla 
tornar parte; abs!t•r-se-lra, pon\m, dP rohtr , tln t•udo w·ssa 
OtT;tsião retirar-se da s:1la . 

. \rt. 17:5. l\;ts dist'IISSiit•s, assir11 1'01110 Plll todos os aclos 
da ':on;.:regação P da F<lruldat!e, os L1'111t's prmTdt•rão com a 
rnaior urbanidaclt• <' co11sidcraç;lo, n;lo ~~-~ para ro111 o Di
n·l'!or, que por sua pari!· s1•r;i o prinlf'iro a tia r o 1'\t'lllplo 
no romprirrwnto de taes d1·n·n·s, fitas tarnlwnr parn ro:11 os st•us 
rollt·gils, indi\iduill c rolll'di\illlH'Il(P. 

I l lJireetor rhmnar<Í <Í ordPIIl o l,l'ntt· qui' sr• nfastnr dl'sse 
Jll'l'l't'ito, t' sp o nfto puder t~onlt'r, <kpois dP ad~<Tii-lo por 
du;ts n·zt•s, lhe <kdararú <(IH' st• di'VI' rdirar da sala, e 1~111 
ulfimo c<t~o ll'Yantar<i a ~l'~s;io, dando d1· tudo conta cir
curnsLmria<la ao (;O\ c mo . 

. \rt. t7(i. Cnda Sessão po<kni durar at~·~ duas horas, salvo 
SI' a Con;:re;nu;ão rcsoh<·r prorogal-a . 

. \r!. 177. Esgotado o objl'do principal da St•ssüo, cada 
L••ntr~ ll'ní o dirl'ito de propor, s<~ n·~tar !1'111!111 para isso, o 
'I''~" llw parerPr iniPrl'ssanlt' ;i boa P\I'I'W';io dos Estatutos e 
da o; ordPno; do c;ll\('J"JIO, ao dt'SI'IIl)H'IIIIO do SI TI il:o da Farul
dadt•, ao pro:.rn•sso I' apt•rl'l'it·oanwJilo do t'n-inn, I' <Í n·forrna 
011 n•prr•so;;·,o de abuo;oo; introduzido;; 011 Jll'<ttic;Hlo.; por al;.:ur11 
dos L••:J(I'S. Empl'l'!.!atlo~. ou 1·\t<Hiank, . 

. \rt. 17~. :-'•· alguma das qtw~ltiPs pl'<ipo,l;rs niío pudt•r 
ser tkddida na llll'''lllil ~Ps~iio, por falta de tPlliJIO, lir.;1r;i 
arldiada: 11ran·nrHio rw~tP r·aso a Con;.:n·ga1;<io o dia 1'111 f[IIP a 
disrussno deYil t:ontinuar·, e a1 isartdO-S~" para io;so os Lt·nll's 
t'lll dli•di\o 1'\l'rcirio <JUP niio c•sliYeriío l'I'I'Sl'lllt's . 

. \rt. 179. O ~ecrcl<~rin tlnerú lançar por 1'\lr~nso na <Ida 
de eada ~P:;são as indic.ar;oPs propost;Js ~~ o n·sultado das \o
laçõt•s, P por <'\Irado os JW(llt'rirnPntos das park~ t' nwis pa
j)l'is subnH'tlidos ao t·onhel'iiiH'nto da Con!.!Tt'ga1:iio, P bl'lll as
sim <IS deliberarJí•·s lollllllL" por t'\l<t, :~s <JllêH> sn::io ;\11'-111 di:;~o 
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trnnseriplas Plll fúrma de <IPSJHlcho nos proprios rt'<(tH'rirnentos, 
para sPrrm archirados, ou n·stituidos <Ís partes, segundo o seu 
objecto. 

J'lião obstante esta disposi<;ilo , poderá a Congrega~·ão man
dar insf~rir por cxtc•nso os pap<'is CJuc, por sua importancia, 
entl'mler que eslão no caso de lican·m assim registrados. 

Art. 180. Para e\'i!ar a interrupção das aulas, <~XtlltH~s e 
outros actos aeademicos, dewn1o as Se.;sürs da Congregação 
ler Jogar á tanlc, e mesmo ú noite. 

Exccptuão-sf' os casos <~xlraonlinarios , que não :~dmil!<io 
demora. 

J'liesta hypotlwsl', o Sl'l'Yi<;o da Congrrg<H;fío preli·rirti a 
qualquer outro da Facnl<ladc. 

C\I'ITrLO X. 

JJa fOJTCS]IIJIUimrirr r da f!Ossr rio Dirrr·tor, rln.< l,~ntrs r mais 
Emprcgrtdos . 

. \rt. 181. .\ correspntHil'tH'ia c•ntre o Dirl'dor <'os Lt•ntc.> 
SPr<Í 1\'ita por mrio <11' ollicios: a daqudle para com os Pro
fessores rk pn~par<!lorios <' Elnpn·gados, por !'orlarias. 

Art. 182. .\s communi<'<lr'il<'s r~ aviso . .; r'llln· o Hircl'lor e 
OS }<unccionarios (l(~ima dt•elararios far-sr•-Jta Sl'Irl]ll'l' por l'Sr:riplo. 

Art. 183. O l)irretor lomar;í pnssP r' pn·s!arú jura111ento 
do seu cargo pPranlr' a CongrPg;u;iin. 

Logo que thcr aprr·sen lado ao l'n·sirl<'ule da l'nn in ria o 
titulo de sua nomPar;:ío o rr·uu~t!Prit por oflieio ao Jlirr·dor em 
exercicio, o qual convol'arú a Con;jrcga<;ão para o primeiro 
dia util, c participar;í ao noB~eado a hora <'lll qrw dewrú cont
pai'I'CPr para tontar JHhsr·, r· -;r•r-!llf' df'[·,,r:do jrirallll'ltlo. 

No dia r: !tora indif'arlo.s, n·r·<•hido o novo llin•r·!or ú porta 
do cdi!ieio pl'!o Sr•crdario r' mais Eutpn·gaflt~s, t' ú porta da 
sala das ScssüPs da Congn•gar;:ão JH'Io Din·dor em ex<'rcido e 
L!•n!Ps prl'sr•n!r•s, lotll<.ll'iÍ ass<·nto ú dirPila do l'n'sid<·ntl' da 
Congn•g;1r;ão, c- lido o Titulo lmpPrial pl'!o S<'rTI'!ario -prl'
star;i jurauwnlo, do •.JIH' SP lanar;í IPnno, o fJll<' sr·r;í assi.~·nado 
por dlt~ I' pelos Lr•nl<'s pr<'SI'n!Ps. 

Tomara logo dqwis o Jogar que Ih<' compf'lir, e dar
sr~-lta por terminado o ilr:to da posse fJU<' SPriÍ communieado 
ao G:ovcrno c ao l'r<'sidente da Prrninda. 

Art. 18'~. Os L<'n!Ps prPs!arão jHrantPnlo nas mãos do Di
J'Pr:tor, em sessão da Congn•g;HJío fJIH' sPní ('onvocada para 
I'SII' fim, l'lll dia I' hora <ksignarlos pP!o Din·etor. 

Art. 185. Si não poder n'llnir-se, ('111 qualquer dos cas,ls 
dos artigos antecedentes, a rnaioria da Congregação, \crillcar
se-ha niio obstante a pn·sta•Jio do juramento- c a posse co111 
t•s Lrntes prcscnlcs, quah[tll~r f[lll' s!'ja o seu lllllltcro. 
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Disto sP fariÍ lllf'IH;iio na acta f' Sf' dar;Í parti' :10 t;o,·rnw. 
O Lcnll' nonH'<Hio SI'I'<Í rl'l"l'bido ;í porta do cdilil'io pPlo 

J>orll'tl'o , Jkdeis I' Contínuos, e na da sala das Sessões da 
Conf(I'Cgaçiío pdo Secretario. 

Pn·stado o juraHtPnto, ~~ la nado o lt•rmo <JlW sf'r<Í assignado 
pf'lo Di redor n pelo 110ro LPnk, ir;i 1•ste tomar assento 11a 
~lesa da CongrPgaç.ão, uo Jogar que lhe pPrtenrcr. 

Art. 181i. Os Professores de prPparatorios c os outros 
Empn•gados da Faculdade prPstarJo juramento c tomarão posse 
p1•rantn o Uireetor, do qui' SI' lauarú lermo que scr{t assignado 
pdo nomeado. 

C.\PHTLO XI. 

Dos EmJII"I'ffa.·lus da Faculdade. 

Do Secretario c do Official da s~I'/"Claria. 

Art. 187. A Sceretaria s1•r;í dirigida prlo SPcrdario, de 
eonfonnidadc com os Estatutos e 111-gulanll'ntos da Faculdade, 
e debaixo da immediata inspPe~Jo e das oniPns do Director. 
Ndla havení tudo o qne for uec<•ssario para o promplo dPsempen
ho do sPn iço que lhe h c proprio . 

. \rt. 188. A Secretaria estará aberta desde 3 de Fevereiro, 
('111 todos os dias que nilo forem feriados, desde o começo ató o 
lim dos trabalhos, I) nas quintas feit'as, em que não houver aula, 
das !) da manhã ás 2 da tarde. 

ExcPptua-se quando houn·r objecto urgenfl', raso em que o 
Di redor poderá prorogar o serriço pelo tempo qtw for lli'Cessario. 

Art. 189. .\ St'cretaria rontinuar;i 1'111 em•ctiro srrvi~o, 
ainda dPpois de encerrado o ar111o IPetiro, l'lll<JUanto assim for 
preciso para que a sua escriptura~·iio fique toda 1'111 dia . 

. \rt. l\10. .\ hum dos lados da porta da Serretaria haverá 
huma cai\a propria para se lançarem nl'!la os n~querimcntos. 

A sua eh;tre estará em poder do Secretario , que a mandará 
abrir huma wz por dia. 

No tempo dos e\ames e matriculas, porem , ser;i aberta 
pelo menos Ires reze,; em cada dia. 

Os requrrimentos despachados serão entrrgues aos interessa
dos ;i porta da Secretaria, salvo quando pela natureza do seu 
objecto deverem ficar archirados. 

Art. 191. No outro laclo da porta havcr<i ltUIIHI taboa 
pemkntr da parcdl', na <rual se hiío de atli\ar os Edilacs. 
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ExrPpln~o-sP os r:lsrh PspPt·iaPs t'lll quP o DirPdor jul~tw 
convenieniP desi~nar outro Jogar . 

• \rl. 1!12. O sen il'o da ~PrrPI:lria de\t' Pslar sempre em 
dia, sendo registrados -Plll finos para isso dt•slinados todos 
os Avisos P Ordens llnpPriacs, os Oflicios dirigidos ao ])irPrlor, 
c os <fpsln a !)llil<'Sf(lH'l' .\ HloridadPs , ou particularPs. 

Para a guarda e conservação dos A v isos e Ordens do Governo, 
oflieios, pctiçües, doeunwntos, BIC!llnrias, livros, scllos e mais 
objPetos pert1•neentes ú Senetaria llil\f'rÚ nesla as estantes c ar
marios necPssarios. 

O Director s<Í tcriÍ e111 seu poder hum lino de registro 
para sua lembrança c go1nno. 

Art. Hl3. Não scr;í pcrmittido o ingresso na Sf•cretaria 
aos alumnos, nem a pessoas extranhas, senão em caso de 
necessidade, com Jlermissão do Seerdario. 

Art. Hl't.. Ficão a cargo do Seerrtario, alt~m do senic;o 
interno, c csrriptnn1t;ão propria da Secretaria, a guarda, 
consnrHJção c UlT!'cad<l!;ão de lodos os moveis c mais objcctos 
a Pila p<·rtciH.:entes. 

Art. Hli). O Secretario fani c copiará em lino para isso 
destinado, sob tilnlos distinctos, o imf•ntario de todos os 
objretos da Secrrtaria, do uso e s<'nic;o das aulas, exames 
prepara to rios, actos acadt•nlicos e roneursos, P Plll gPral de tudo 
quanto for (lf'stinado ao sPrviço da Faculdade, Pxceptuando 
sÔHH'ntc o que pntenn• ;í Bibliollwea. 

Art. 1!Jti. Os mowis e mais ohjedos que estiverem fóra 
da Secretaria e da BihliotiJeea, firão a cargo do Porteiro, o 
qnnl dar;í no Sccrdario hllllla rPlnc;ão delles para a organisar;iío 
do iHvcntario. 

Art. 197. Compete ao Secretario exercer a policia dentro 
da Secretaria, fazendo sahir os que perturbarem o silrncio, 
c dando parte ao l>irpc·tor dos acon1ecinwn1os que tiverem Jogar 
dentro do edifício da Faruldadc. 

Art. 198. O Secretario scriÍ auxiliado no desempenho de 
suas obrigações pelo Offieial da Secretaria , incumbirá o asseio 
da sala c de suas drpcndPncias aos Ikdeis, Continuos c Senen
tc.;;, os quacs lhe são subordinados c dcycrn executar as suas 
ordens, que todavia scriio dadas com attcn~ão ü natureza e 
qualidade do objPdo e ;i cathrgoria do emprego de cada hum. 

Art. 19(). Todas as funcçõrs c encargos que pertencem 
ao Secretario, passarão para o OIIieial, quando rstc o substituir 
nos seus impedimentos c faltas. 

Art. 200. Na Secretaria haYeni os livros constantes da 
Tabclla annexa a este Rr~ularncnto sob n. • 1, para os fins 
nella declarados. Hc alem disto permittido á Congregação crca;, 
sobre proposta do Dircctor, os que a necessidade exigir. 

Art. 201. A cobrança dos emolumentos, a que se relere 
o Art. 1'~9 dos Estatutos, srrú rPgulada prla Tabclla n.• 2. 
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.\ri. :!0:!. .\s I'Prtidtk . .; pas.;;ula~ 11a ~~·nt'taria ,.,·, colllt•tilt, 
o 1/111' ti\er sido n·qut•rido . 

. \ri. :wa. ljuaudo algum EstudantP quiz••r tirar os ori
ginacs dt~ Cartas de nachard eut Jj~tras, un de titulos de 
11ppronu;ão obtidos nos exanws p;cra••s da Capital do Imperio, ou 
uutros tlocuuwntos esst>twiaes, aunexos aos requerim••ntos de 
matricula, podel-o-lta fazer, deixando certidão no arehiw da 
S.•rn•taria })ela qual pag-ará os emoltmwntus taxados na Tabt•lla 
n·SJil'dira. 

lJa llibliotlteca, llihliotltccario, Ajudante c l'orteiro. 

Art. 20'~. A Bihliotlwra da FaeuldadP será regidH, debaixo 
da immediata inspPc<:ão do Diredor, pelo Bibliotltecario, a 
IJtWm incumbe, alúnt dos derrn·s que ellt geral llu~ impol'lll 
o,; Estatutos e de outros cspeciac~ abaixo dedarados, n-lar in
cPssantPmPnte sobre o bom arraujo, dassilka<:iio, const•rnu;ão c 
guarda das obras de que dia se rontpoeni, e l':\I'H'Pr a polil'ia 
t·m seu recinto, mantendo o silencio m•cf'ssario para não st•n•nt 
t~·rturbadas as pt•ssuas l{llt', d~·l'I'HielllPntt· 'estidas, forPHt ali 
instruir-si' . 

. \rt. 20:S. Per!Ptlrl' tarulwm ao Hibliotlll'!'ario di'!Pl'lninar 
a Psniptura~ão c o trabalho inkmo da Bibliotlwra, qrw pPr
IPII!'Pr ao SI'U Ajuda11te, daudo-lhe as llPn•ssarias instnH'(,'iít•s. 

,\rt ~OIJ. A Jliblioth<>t'a estar;\ alwrta dPst!P as \1 !toras 
da manhã att'· as 2 da tarde, e dPsd•· as i) alü as 7 da 
tarde de todos os dias do anno, PXrPptuados os domingos o 
dias santos de guarda, os dt~ li•sta e luto nal'ional, quinta 
li•ira de ]~ndorHças' sexta n~ira da Paixiio' (' os lflll' di'('OITI'III 
dP :!0 dt• DPzt•tnbro até o dia dt• Hl'is. 

Art. 20i. Hawrá na Bihliothl't'a o nuttlf•ro dP IIIPsas 
" aswntos IIPI't•ssarios para I'OillllHHlidad!• das pPsstHIS que a 
fn·qu•·ntarem, no intuito d1· St' iustruircm por tnl'io da ll'itura 
,. eopiareru o QIIP llt•·s aprou\l'r, para o qw· st· 1111·~ tllillb
trarit tam'Jt'lll tinta e JH'Illtas, se o 1wdirt•1tt. 

Para l'st1•s Iins f' para as rnais ll<'ct·ssidadt•s do st>n i~·o 
iudiradas pdo Uiblioth••rario .. n•,·onheridas pdo Hirl'dor, 
ou pela Congre<,:<H:ão dani o llii'SIIIO Diredor as JH'oridPnrias 
JlfPcisas. 

Art. 208. O Hihliothl·cario organisaní Sl'lll JH'rda dt• tt•ut
po o catalogo dos li nos, impressos, ma11useriptos " tuappas 
que houn'r na Uibliuthel'a, dhiditulo-os em dasses, srgnndo 
for o ramo da sciPtH·ia, disl'iplina, :1rtr, ou matPria de cada 
hum, e induindo Ptll cad;~ dassl' todas as obras, fJIIP lhe 
pt.•rt,•nct•n·m. 
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Art .. 209. O catalogo dos linos ser;í lançado em lirro 
para isso ÕL'Slinado 1 mrmt·nulo r rubricado pelo ])i redor, por 
ordem nunwrica rclath·amcnte ;ís obras. I>escren~r-se-ha de
baixo do mesmo numero cada exPmplar da obra , de que h<m
n~r mais de hum, declarando-sr a Prlição c o numero de 
volumes de que se compüc eada obra, ou cada exemplar 
dclla, se lhe falta algum volume, c qual clle seja , se hc 
encadernada, meio-encadernada , ou em brodmra, c qual seu 
estado. 

Art. 210. Os livros, d<·pois de fi~ito o catalogo, serão 
collocados em estantes por sua ordem mmwriea, havendo 
em cada obra hum pequeno rotulo, ou t·artão indicatiw do 
numero que ella tem no dito catalogo. 

Art. 211. Em quanto durarem os trabalhos da organisa
~ão do catalogo c do arranjo dos liuos, o Director- se for 
n<'cessaria esta providencia- designará alternadamente algum 
dos Lentes da Faculdade que estiyer deso<'cup;\(lo, para auxiliar 
o .Bibliothccario com suas luzes c conselho. 

Art. 212. O Bibliothecario, logo que tiv!'r terminada a 
escripturação do catalogo, remcttcní h uma wpia dclle ao Di
rector, o qual a apresentará a Congrega~ão na primeira Sessão, 
c a fará imprimir em tantos c\cmplarcs quantos forem necessa· 
rios a fim de serem <'tniados ao (~oycmo e distrilmidos pelos 
Lentes de ambas as FamldadPs derenrlo ficar alguns ardliYados 
na Bibliothcca c na Sl'crclaria. 

Art. 2L3. A Congregação nomcar;í hurna Commissão, 
composta de dons Lentes Cathcdratiros c de hum Substituto, 
para formar, ;í lista do ratalof.(o impresso , huma lista dos 
li nos proprio!i das scicnrias da Faculdade, que, por não 
existirem ainda na Bibliothera, d<'Yão ;;cr romprados de prc
fcrcncia. 

Art. 21 'i. .\pprorada a lista de que falia o Artigo antece
dente, pela Congrega..-ão, com os additamcntos, diminuições 
e substituiç0es que julgar conwnientcs, o J)iredor a rcmcttcrá 
ao Go\:erno, com hum ou mais exemplares do catalogo impresso, 
para resolver a compra de livros constantes da mesma lista, 
segundo a autorisação que tiver do Voder LrgislatiYo. 

Art. 2ti:i. Impresso c distribuído o catalogo pelos Lentes, 
o Direetor nomeará huma commissão composta de hum Cathe
dratico c dous Substitutos, para o eonfcrir com os antigos 
que houver na J~ibliotlwea, ou na Secrl'laria , c com quaes
quer documentos que lhe digiio n·speito, a fim de conhecer-se 
o numero de obras c\traviadas c em que tempo, organisando 
dcpois h uma lista destas, S<'gundo o que achar. 

A mesma ('ft)mmissão eonrerirü lambem o catalogo impresso 
com as obras depositadas nas estantes da Ribliothrca. 

Art. 216. O Bibliothceario organisaní de quatro em quatro 
annos h um novo catalogo, acncscentando ao ultimo, nas 

11 Jlml•••---aa•: .. =•••==~-... "'!':'" •. ..-. ---··-···--·--···. 
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rlasses c logarcs competPnb•s, as obras que a nibliot h!.'ca livt•r 
adquirido IH'Ssc período. 

Este novo catalogo será lançado no uwsmo tino em que 
foi o ultimo, c !'t'lllt'ttido por copia ao l)ircclor, para proc~·<lt~r 
•~ fazer proeeder nos termos dos Artigos 20!) c seguinles. 

Art. 217. Alêm do liuo declamdo no Art. 20!) havcr<Í 
mt Bibliotheca mais quatro , a sabt'r: hum para o registro 
da COrt'Pspondcncia do Uibliothcrario com o ])irPdor , ou com 
outras Autoridades, ou partieularPs; outro Plll qtw se lanc~~, 
por ordem das datas, a entrada das nmas o]n·as que a Hi
bliotheca ad<[Uirir durante o p«'riodo da dumt;ão do catalogo 
dt• que trata o Artigo antecedente; o lPrceiro para os assPntos 
c notas nrcessarias a rcsprito da cntrq;a e restituição dos 
linos que o Dircctor mandar ollicialmrnte que Stl rcmetta 
para a sala dos exames, ou dos actos, ou para a SPcretaria 
da Faculdade, ou que se entreguem a <llgum LPnlt•, ou pro
fessor, passando rcc.ibo, ou ao estudante, que por seu ta
lento c applica~ão mei'!'('ei' que algum dos seus Lentes o n•
rommende ollic.ialmente ao ])in•ctor para lhe ser concPdido 
esse cmprcstimo, de que lambem passará recibo; e o quarto 
para o inn~ntario dos moveis e objedos da Bibliothe•·a; cx<·c
J•fuados os que forPm comprchendidos no catalogo clns linos . 

. \rt. 218. No fim de eada anno o BihliolhPt'ario rcmetterá 
no Diredor huma lista das obras que a Hibliotheea homer 
durante clle recebido, c h uma relação circumstaneiada das 
que deycrcm ser cncadPrnadas. A lista se ajuntará ao catalogo 
impresso archivado na St•crdaria, e a rclução será Iemda ao 
mnhccimcnto da Congregação para decidir ddinitiYamcntc se 
dc\·em ser encadernadas taPs obras, podcll(IO mandar previa
mente hum ou dous dos seus membros examinai-as . 

. \rt. 21!). :\cnhum li no, folheto, impresso, manuscriplo, 
ou mappa, que pertene('r ;i Uibliotheca, sahir:í para ftíra de lia 
senão por ordem escripta do I>ircetor , nos tt·rmos " com as 
clausulas do Art. 217 . 

. \ autoriação r,onccdida no citado Art. 217 não compm
hcnde por f«irma alguma os mannseriptos e Ih ros mros. (,hwl
qucr dc~tcs liHos ou rnanuscriptos t1•rá no principio da 1." 
pagina a nota-não sahe. 

Art. 220. Hc prohibido tirar livro das t'stantes c rcvolwr 
os folhetos, impressos, manuscriptos e mais papeis pcrtencen• 
tcs á Bibliotheca. 

Quem os pretcndPr consultar d('WfiÍ dirigir-se ao Bihlio
thecario, ou ao Ajudante, c entregar-lhe hum bilhete assigna
do por St'U punho, em que declare o nome do autor da obra, 
ou o seu objecto, c os numcros dos Yolumes de que prceisar, 
os quaes, linda a consulta, serão noYanH'nte postos no seu 
logar, c restituído o bilhelP. a quem o deo. 

Art. 221. Os li nos, folhetos, impre:;sos, nwnuseriplos 
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P, mappas rla Hihliollt<'ra , serão marcados com o s<'llo d<1 
Faculdade. 

Art. 22:.!. .\o Portdro rla faculdade he tamhPm incum
bido o ass('io da Ribliolhcca c dos seus moYcis. 

Art. 223. O Ajudante auxilianí o Bibliothccario t'm todos 
os seus dcyercs c funcçües, c o substituirá em suas faltas, 
ou impedimentos. 

IJo Porteiro, ll1•dcis, Continuas c Ser ventes. 

Art. 22'~. O l'orlt•iro tt·r;í as chaYcs do cdilldo da Faeul
!ltHI(', c :1s dt~ suas difTen·nlt·s diYisües, CJIW lhe lon·rn confia
das pdo ])ir('dor. Tanto t'llc t~omo os sern·ntcs dcn·riio rom
parcccr no mesmo Pdilieio, para euidarem cio assPio das aulas 
c mais parlt·~ da rasa c dos Sl'liS mowis, h uma hora antes 
da qnc tircr sido marcada para t'OIIH'{'n do seniço da Faculdade. 

Art. 225. Terá a seu r.wgo o rdogio da l'antldadc c tudo 
o que for conr<'rnrntc no asseio tlôts aulas, ;í guarda f' ron
scnaçiio do cdifkio <'lll ~era!. assim romo de todos os moYcis c 
úbjeelos que nellc h ou 1 t•r , f'\t'Pptnados os da S('crt•taria c da 
nihliotlwca. Para I'SSI' fim os sPnentcs lhe são subordinados 
~~ obrigados a li1zcr o que lhes determinar. 

Art. 226. Tamhem Ihn pertence o fornecimento das cou
sas neeessarias para a execução dessn serviço, como Yassou
ras, espanadores, & e. , a prorisao d' ngna potaYel c dos Yasos 
neccssarios para o dq10silo della <'m Jogar apropriarlo para o 
uso geral , e em log:t n·s n·scrrados para 11so do Direetor, 
Lentes c J~mprf'gado~. 

No fim de cada 11wz dará ao J)ircrlor a eonla do que 
despcndt•r eorn esses ohjcetos para, dPpois de approrada por 
elle, ser-lhe paga na Tltesouraria (~era! da l'royineia. 

Art. 227. O Portdro tmcarrt•ganí scrn:malmente a hum 
rlos Continuos da g11arda da porta principal do edillcio, do re
I'Cbirncnto, guarda e enlrt'ga ele cllllpt•os de sol c bengalas 
dos EstndantPs. 

Art. 228. O Porh·iro, assim mrno qualquer crnprq~ndo 
da Faculdad<', que Yir algum Estudank <'srn·yer, d1~senhar ou 
pintar qualquer objt•eto rws parcdt·s ou portas do edilicio, ou 
em algum mon•l, manchai-os, 011 damnHieal-os de proposilo. 
o participará circumstanciadanu•ntc ao Dii'Petor para JH'oceder 
como for convenicntP, ou n~prPiwndcndo o Estudante, ou im
pondo-lhe a pena de prisão por hum até oito dias, SPgnndo 
for o caso ; c se este f(> r tão grarc que mere1:a maior pena, 
levando-o ao conherimenlo clit Congrwga~·ão, a qual podení 
i111pnr aft'•, \inlP dias til' prisflt>, 
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Art. 229. ~o primeiro dia dos rxerrJCIOS da~ aulas, os 
llt>dcis, c no imprdimento destes os Contínuos que forem de
signados prlo Dircctor, logo que os Lentes subirPm ús suas 
Cadeiras , assignarão aos .Estudantes os logarrs que lhes ficão 
pertencendo individualmente, regulando-se pela respectiva 
eaderneta e pelos numeros correspondentes aos que dm·em 
hanJr nos bancos; marcanuo huma falta ilOS qw• não estiverem 
pi"CS('Iltc'S. 

~os outros dias lPrtivos irão ú hora <lt•signada pelos Esta
lutos fazer a chamada, c marcar as faltas dos ausentrs. 

Art. 2:10. O Lente dispPnsar[t I;H'S fitltas áquelles que 
comparecerem dentro do prinwiro quarto de hora, para o 
qnr. o llrdel se aprrstmtarii ck novo nrssc monwnto, e fará 
a chamada dos que faltárão no principio da hora. 

Quatro dispensas, porôm, desta natun•za , sPja qual for o 
motivo, equivalrrão a h uma falta. 

Art. 231. Os refrridos cmprrgados nppan•(·eriío frequcn
h•s lezcs ;i porta das anlns, para tcslernnnlwrem (~ ccrtilicarem, 
de ordPrn do rrsprctivo Lt•ntP, os nconkcimentos notnvPis que 
tiverrrn logar dentro d<'llas, ou em parte tiío visinha que 
pcrturb(•rn o silencio. Fnrão al1~rn disto todo o srrviço que 
occon'Pr, c lhes for dPtcrminado pelo Din•clor, por algum 
dos Lentes, pelo Secr!'lario, ou pelo Porteiro. 

Art. 232. Alem dos dous Jkdeis e dons Senentes , ha
wrá cinco Contínuos~ incluído o das aulas prcparatorias. 

O numero de serventes podPrá ser alt('J'ado com permissão 
do Gowmo quando o cxijiio as necessidadrs do serviço, c se
r;lo ajustados pelo Director mPdianlc os snlarios C[UC o Gowr
no ma ren r. 

Art. 23:3. :\os impPdimPnlos tempornrios do Porteiro, o 
J)irPctor norrwará hum dos Jkdl'is, e na falta d(·stcs hum 
f:ontinuo, para substituir ii<JUPI!e Empn·gado. 

C.\ PITlJLO XII. 

Da policia acarlr,mil'lt. 

.\ri. 2:H. St• al;.mm LPntc nos netos da Faruldadc ddxar 
de rumprir o preceito do Art. tli:") d(•sle HPgulnnwnto ser-llw
hão appli(~adas as JlPnas dos Arts. 10\J c J I O dos Estatutos. 

l\os easos dos .\rtigos antPC"Pckntes, a Congn•gação deycr;í 
ouvir o Lente que n•spon(!Pní por cseripto, no prazo d!~ oito 
dias, <Í accusa~ão que lhe filr fi~ita; c, depois de ouvir a huma 
Commissão de trcs d1~ seus nwmhros, delihnrarü corno for justo. 

;\rt.. 2:15. Dentro <lo edilit:in da Faeultlad(~ niio hc. permit
tido li' I' o ehapeo na e a twça. 

\iío IH~ iguahnenle pennillido rumar, nem riscar ou escrc
wr nas paredes. 
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Os Bcdcis e C()ntinuos advertirão em termos urbanos aos 
que infringirem a disposição do Artigo, l' se não forem aí
tendidos, tomarão nota do farto, c o cOHIIIIUnicarflo ao Dire
ctor para providenciar. 

Art. 236. Ningucm poderei entrar no cdificio da !<'acuida
de com armas de qualquer natureza, c súmcntc serão toleradas 
as bengalas, precedendo permissão do Dircctor, por motivo de 
enfermidade. 

Art. 237. Os que transitarem pelos Geraes , ainda mes
mo no intervallo das aulas, o farão sem que perturbem o si
lenCio. 

Art. 238. O Porteiro, Bcdeis c Contínuos ,·clarão na 
manut!'nção da ordem dentro do edilieio da Faculdade, pro
curando adwrtir com civilidade aos que a pcrtubarem. 

Se suas adverlcncias não forem bastantes, tomarão os 
nomes dos perlubadorcs, e darão parte do oecorrido immcdia
tamcntc ao Dircctor, c em sua ausencia a qualquer Lente, ou 
ao Secretario , a fim de cmpn·gar os meios convenientes para 
o restabelecimento da ordem , obsenando o disposto no Art. 
118 c Sl'gUintes dos J~statutos. 

CAPITULO XIII. 

Dos cxcrciáos praticos das aulas. 

Art. 23!l. As prelecçül'S dos Lenlt•s serão dadas sobre 
compendios ct•rtos e determinados, compostos pdos mesmos 
l~!'ntl•s ou adoptados d'enlre os que já correm impressos; 
precedendo em todo o caso approvaçno da Congregaçüo, a qual 
pod(•ní dar preferencia a outros, se assim o entender conve
niente ao aproYeitammto dos alumnos. 

A escolha dos t•ompendios serú communicada ao (~owrno, 
c dependerá de sua approyação rliffinitiva. 

Art. 2'~0. Nas prelerçües darão os Lentes todas as ex
plicações que forem ncccssarias ans alumnos, tanto para mais 
facil comprchensão da matcria de que tratarem , como para o 
s!'u desenvolvimento , para a correec;ão de qualquer doutrina 
CJTOnl'a, ou menos eonfonne aos progressos da sc.icncia, c para 
o conhecimento dos diiTerentes systt•mas que possão haver so
bre o assumpto. 

Art. 241. Quando os Estudant<'s não comprchcnderem 
algum ponto, poderão propor as duvidas que lhes occor
rercm ao Lente, verbalmente ou por cseripto dentro da ,aula, 
ou em casa do mesmo Lente, pedindo-lhe para isso permissão 
previamente. 

O Lente explicará o objecto, r\!solvendo as duvidas no 
mesmo dia ou no seguinte, sal v o se preferir guardar a reso
lução dellas para a primeira sabbatina. 
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Art. 2'•2. Os f.athPdralicos-quando illi(Wdillos-hahili~ 
tarão os Substitutos eom os esdan•cimentos ncCI'Ssarios solm• a 
marcha do Pnsino 1la rPspPctiya Cadeira. 

Art. 2'•3. O Lente da cada cadeira daní annualmPnle 
aos seus discípulos dous pontos escolhidos, d' entre as mais im~ 
portantes doutrinas que lhPs houver Pxplicado, para disserta
ções por cscripto f'm lingua vulgar, as quars serão feitas e 
(•ntreguPs no prazo de mez e meio. 

Estas dissertações, drpois de examinadas pelos rrspcctivos 
Lentes, serão rem cUidas por Piles até o fim do anno leclho 
ao Secretario , que as archivará J)Of ordem dos annos. 

Art. 2! •. í.. O :Estudante que não rnlregar a sua disscrta
c;ão no prazo marcado no Artigo antrcrdrntc, sem justa l'aUs3, 
a juizo do rrspcctiYo Lrntc, scní considerado como tendo dado 
10 faltas. 

Cada Lente Calhcdratico apresrntará ;í Congregação, no 
1. • dia util do nwz de Março, para ser por clla approvado , 
o programma do ensino da sua Cadeira. 

I~ste programma, depois de adoptado , eom modificaçõrs 
ou sem cllas, não podrní ser alterado senão por delibPração da 
Congregação. 

Art. 2!1-5. O Ilirer!or dewrá rcmelter ao ~linisterio do 
Irnpcrio alé o dia 8 de Ahril huma copia dos programmas mio
piados para as diwrsas aulas, c dará parte 1k quah(tH"r mo
dilicac;ão que nos mesmos se lizPr. 

Art. 2~6. Os programmas apprmados em hum anno po
dPrão servir para os annos seguintt•s, se a Congregação, por 
si ou por proposta dos respectivos LPntrs, não julgar nccessario 
allrral-os. 

C.\PITULO XIV. 

1Jisposiç1ics qrrac.~ . 

. \ri. :!íi. As disposi~·ües do Arl. !};) dos Estatutos não 
I"Omprehendem, para o desconto das gralitk:H;!1Ps , os Lentes 
cujas faltas forem proYcnicntes de seniço publico gratuito c 
obrigatorio por Lei, nem os que, trndo ,·indo ;í Faculdade para 
ewrcer()m l(twlquPr ado , o não puderem fazer por eausa que 
lhes não sPja pessoal. 

Art. 2'•8. As disposiçt11's do ritado Artigo 95, as dos Ar
tigos !}6, 97 c 98, supprimidas, menos I(Uanto no SPcrrtario, 
as palavras -as ·sessões das C.ongrcgaçõcs- c as dos Artigos 9H, 
100 c 10l são applicayeis no Secretario, Ilibliotheeario c mais 
:Empregados da l<'awldade. 

Art. 2!•!l. HaYerá para a Ycrifiraçuo das faltas destes :Em
pregados hum livro de ponto que estar;Í em poder do Srcrctill'io, 
c no qual serão notadl)s os q11e nuo comparecerem á hora, 
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ou sP rl'lirar~tn st•m lirPn~·a anlt•s d<' fintlai'Pill os lrab:lllaos. 
As faltas do SPcrclario serilo fiscalisadas ium•edialaHH'IItt• J·PlO 
1Jirector. 

No cdifieio da !<'acuidade ha\eni hum rl'logio de torre ou 
de parede, para regular as horas do serviço das aulas. 

Haverá alêm disto huma sineta maior c outra mais pequena 
para os signacs do começo c fim das aulas. 

l~stPs signaes serão repetidos em quanto durarem os tra
balhos das aulas de preparatorios, embora tenhão cessado os 
das aulas da ]<'acuidade. 

Todas as horas serão marcadas por seis barlaladas da sineta 
maior, c os quartos por huma, duas, ou trcs badaladas da menor. 

Art. 250. No cdifkio da li'aculdadc, alem das salas 11ara 
as aulas e das divisões necessarias para a S(•crctaria c para a 
Bibliotheca, para os trabalhos da Congregação , para descanço 
dos Lentes, e para prisão dos alumnos, haverá h uma sala pro
pria para a Colla~·ão dos l·tr<ios e mais actos solemncs. 

Art. 251. O Porteiro (!{-wrá marcar as faltas do Secre
tario , Bibliothccario e seu .\judanle, do Oflkial da Secreta
ria, dos JJcdeis c Continuos. 

Art. 252. O Din•etor eomu•uuicará taes faltas ;i Congre
gação mensal. 

Art. 25:..1. Ueputar-sc-ha falta a entrada dt•pois da hora 
competente, ou a sahida <lllles delta. 

Esta disposição não se t•nkmle com o Srcrelario, que for 
I.cntc , na hypothesc do .\ rligo J 5:3 d'os Estatutos. 

Art. 251~. Os Lente.• Cathedratieos e Su!Jstilulos, nos aetos 
solcmm•s da Faculdade, usarão, <~lcm da Beca dos 1Jest•mbar
gadores , das insígnias doutoraes. 
· Art. 255. São ados solf'IIIIH'S da Faruldadc; 

t.• As Yisitas de Sua ~Jngt~slatlt~ o Imrwrador, oficial-
mente annundadas á Faculdade. 

2.• ;\ eolht~·ão dos gr;uís de Doutor P de Bacharel. 
3." A posse do Direclor e dos LPntcs. 
!L• A collação dP pre111ios 

Art. 256. Si se der no Pdilit'io da l'aeuldadc qualquer 
oceurrcncia que exija itntHcdiala ))1'01 it!Pneia, deyerú esta 
ser tomada a hem da manulenr;ão da ordem pelo Lente ou 
Substituto l!liC se achar presentt~ st>gundo sua antiguidade, c 
na falta dcll<'s pelo Secretario, 111andant!o-st~ pon\111 logo ayiso 
ao Direclor para comparecer. 

Art. 257. Os Lentes-ou qualfjuer pessoa-que compu
serem compcndios ou obras para uso das aulas e os que mcllJOr 
traduzirem os publicados em língua estmngPira, na conformi
dade do Art. 72 dos Estatutos' tcnl a 1. a impressão á custa dos 
cofres publicos, c alêrn disso pri1ilegio exclusivo por 10 annos 
e hum premio attS dons coutos de réis, a juizo do Governo, 
,·onfomw o merecimento da ohra. 



( 201 ) 

O privilegio não inhibc a adopção c H'IHla, com permis
são do Governo, de melhores com pendi os <Jlle por ventura ap
pareçam. 

Art. 258. As solernnidadPs com que rlcvem ser conferidos 
prcmios aos alumnos que mais se dPstinguirem, sua qualidade, 
a maneira e as circumstancias em que podnão ser concedidos , 
dependerão de instrucçilcs <'spcciacs, que srriin expedidas quando 
se der cxccuç5o ao que a tal respeito disp(i() o Art. Hi:J dos 
Estatutos. 

Art. 25ll. O Direclor fará tirar copias da lllCilHlria histo
rieo academica, de qne trata o ,\rl. 1():; rlos bl::litlos, a fim 
de remelle-las ao Governo e ú outra Facu!<la<!e de Direito. 

Mandará outro sim imprimir, para sN· distribuída pelos 
Lentes de ambas as Faculdades, c por quem o 1;on~mo deter
minar , a referida mcmoria , depois de a pprm a tia pela Con
gregação. 

Art. 260. O Dircctor, o Secretario, BibliolliCeario c seu 
Ajudante, c o Official da Secretaria usarão do vestuario cons
tante do flgurino que for approvado por Decreto. 

Art. 2()1. O Porteiro, lkdcis c Contínuos usar;10 da ves
timenta de que usão os Porteiros c Contínuos das Helaçücs. 

Art. 262. l<'icão revogadas as dispositJles t'Ill contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2í <ln Fncrciro de 1855. 

[ui: l'cdrl'i: 11 do Coullo Ferraz, 
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Tabclla 11. () f 

ena (JUe se tlcchu·uo os Jh·a·os de es~r·iJ•ÜII'a
cuo, que de,·cna lun·ea• na Seel'etaa•ia da 
· Faculdade, dt~~o~tituulos aos fins abaixo 

indicados. 

1." 
2." 

3.0 
4.o 
5.o 
G.o 
7.0 

s.o 
9.0 

10. 

11. 
12. 
13. 
H. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 

2'~. 

2'' ;). 

26. 

27. 

para as actas da Congrrgação. 
para os termos de juramento c posse do Din'clor, Lrntrs 

c mais Empn·gados. 
para o registro dos Diplomas dos mesmos Empregados. 
para o registro dos Avisos do Governo Imperial. 
para o registro dos oficios do Gowrno Provincial. 
para o rrgistro dos Editaes do Dircctor. 
para o registro das J>ortarias do mesmo c da sua corres-

pondencia com os Empregados. 
par{l os termos de f'xame em cada preparatorio. 
para os termos de abertura de matriculas em cada anno. 
para os termos c!f~ encerramento de matriculas em cada 

anno. 
para os termos de matriculas nas aulas de preparatorios. 
para os termos de sorteio de pontos em cada anno. 
para os termos de actos r'm cada anno. 
para o registro das Cartas de llachareis. 
para o registro das Cartas de Doutores. 
para o regblro das tlH'Sf'S para Doutoramentos. 
para os concursos rlas aulas da Faculdade. 
para o registro de pontos para as thescs. 
para os termos de delesas de theses. 
para tet·mos de concurso <Ís Cadeiras de preparatorios. 
para a correspondrncia do Director com o Governo Imperial. 
para >> >J com o Governo ProYin-

para 

para 

para 

para 

para 

)J 

)) 

)) 

)) 

diversas Repartições. 
inscripção p::~ra defesa 
dizem respeito. 

)) 

}) 

)) 

cial. 
com o Insprctor da The

souraria. 
com os Lentes da Fa

culdade. 
com os Professores de 

preparatorks. 
com os Emprr~gados de 

de thesPs, r !Prnws <file lhes 



28. 

29. 

30. 

31. 
32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
3í. 

38. 
39. 

&,f}. 
41. 

42. 
43. 
v ... 
45. 
46. 

47. 
48. 
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para inscrip~ão para concursos ;ís subslilnit;ôt's da Facul
dade. 

para termos de admoestações c outras pcnnas impostas aos 
Estudantes. 

para termos de admorstações c snspcnsfícs a Empregados 
da Faculdade. 

para apontamentos das faltas dos Lcnt<•s da Faculdade. 
para apontamentos das faltas dos Profl'ssorcs de prPpara-

torios. 
para apontamentos das faltas do,; Empregados. 
para rcgistm das mcmorias historieo-acarkmicas. 
para copia dos catalogos das obras da Hibliothcca. 
para correspondencia do Hihliotlwcario com o l)ircctor. 
para nwrnoria das obras adquiridas (it'pois da faetura do 

ultimo catalogo. 
para memoria das obras emprPsladiols. 
para inventario de tudo que pertPJH:c á l"aculdade PUI ge

ral, exccptuada a lliblioiiH'ca. 
para registro de inventario dos movds. 
para registro dos livros c papeis, qnc l;cla Secretaria 

são entregues á llibliotheca. 
para lançamento do inventario do Arrhivo. 
para lançamento de despezas lk t·xpn!iPnlc. 
para Diario. 
para registro das licenças concf.'didas pelo Governo Geral. 
para » >> >> pelo Governo Provin-

ciul. 
para rrgistro de Diplomas de todos os Empregados. 
para registro de termos de juramrntos c graus. 
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Tabella n. o 2 

etn lJUe se fixã~t os eanohnuentcs ~ fJUe se de
vern t•n;:;n .. na f<iit"et•t•furia cln l•'au·uhlade. 

Por certidão dP namP prepnralorin ...•.............. 
» de acln 1k cada <Htno da Faruldade, .... . 
ll de PXilllHJ pnra doulorarrwnto ........... . 

:t,~:)OO 

:.'i'500 
2:5000 

l> d11 Px;mtc l'fll roucurso âs Cadeiras de JH"l'-

par<~lorios ................. 2::;.coo 
d1J 1'\i!lrlfJ 1'111 concurso ;ís suhsliluii"<II'S dn )) 

FaculrlndP .......•.. : . .... . 
Por fnctura de f:arta dl' nacllélT<'I ronuaclo ......•..... 
Jlor factura de Carla de Doutor .................... . 
Por certidão (]p qunlrpH'I' ohjl'c!O' fll'la 1. a pngina .••. 
Por cnda pagina quP sP seguir ...........•.......... 
Por titulo de colação de prelllio .................... . 

3~,000 
:r:,; o o o 
4;-;<00() 
1::;1000 
:t\500 

1;';-000 

-~ 

i 
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Formulas 1mra os jm·mnenlos a tJne se l'el'cl'e 
este Regulamento. 

Uo Director. 

Juro aos Santos Enngdhos sPr fiel ao Imp•~rador, obser
Yar c fazer observar a Constituição e as Lds, os Estatutos 
r RcgulamPnto drsta Faculdade cumprindo quanto em mim 
couber, as fnneç<1es de Director !la mesma Faculdade. Assim 
lkos me Ajude. 

Juro aos Santos Evan~Plhns Sf'r 111'1 ao lmr<'fador, guar
dar a Constituição e ns L<'is, o'i Estatutos r Jlf'gulanwnlo 
dPsta Faeuldade, e •~xeref'r as fnnrçr"ies de Ll'ntP mn1 todo o 
zPlo c derlicaçiío, prmnovt'lHio o at1iantanwnto dos alunmos q1w 
fllfPIII confiados aos mrus t·uidado.; .. \ssint llt•o.; JIH' .\judt'. 

Do Secr<~tar•io ~ RibHotbecal'io e rnais I~IUJ,re
~·ndos. 

Juro aos Santos Evangelhos cumprir fi<'l c religiosamente 
as obrig·açi'lt's do eaq:;o dt· ...... <lPsta Faenltladt•. Assirn })t•os 
me AjudP . 

.Juro aos Santos Erangellws <lf'ft'IHl•~r a Cnmlitui~·ão do 
Impcrio, c que no sPnit;o das 111inh;~s ldlr:l', t'lljo t·n•prP,_;o 
me concede o grau que you rc<:dH•r, não li H! d1·i \arei guiar 
senão pelos princípios da justiça c da honra, procurando con
correr sempre para a felicidade do Brasil , qnantn couber em 
minhas forças. Assim Dco' me A.iudr. 

Reitero o juramento que prestei, (jll«tHlo me foi conferido 
o grau de Bacharel, de dctfendcr a Constilui1;ão, & c. (o mais 
como no juramento do grau de Bacharel). 
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)fodelo de Car·tas de Bacharel. 

No alto. - J~m Nonw, c sob os Auspícios do Muito Alto 
c Muito Poderoso Prineipt> o Sr. D .... (O nome do Imperador) 
Imperador Constitucional e ])dcnsor Jlerpctuo do Brasil. 

Mais abaixo.- Faculdade de Direito da Cidade de .... 

IVo Corpo da Carta.- Eu F .... (o nome do Dircctor c srus 
Tilulos) Dircdor da Faculdade 

Tendo prrsentP o TPrmo de aptidão ao grau de Ba@hard, 
obtido pelo Sr. F .... filho de .... nascido em .... , c de lhe 
haver sido conferido o dito grau no dia .... de .... de .... 
pelo Prrsidentn r Lentes que o PXamináriio e approv<Írão (a 
qualidade de approvaçâo); e Plll cons!'qur~nda da Autoridade 
que me h c dada pelos Estatutos que r<~gern esta Faculdade, e 
do que nelles me lw ordl'll<Hio, mandei passar ao dito Senhor 
F ..•. esta carta dr Jlacharl'l Pm sr~iendas sociars c jurídicas, 
para que com ella gnzr de lodos os direitos c prcrogativas 
attrihuidas pelas Leis do Impcrio. S. Paulo (ou Hccifc) .... 
de .... de .... 

(Sdlo fJPIH!Pn!r•) O Din'clor da Faeuldnde. 

(As>ignatura) 

O Pn'si(knt•~ do .\('(o. 

(Assignatura) 

O Secretario da Faculdade. 

(Assignatnril) 

:\'as cartas de Doutor- usar-se-ha da mesma Fórmula
com as seguintes a !ti' rações- drpois do lugar do nascimento 
-diga-se- Bacharel em seicncias sociaes jurídicas por esta 
I' acuidade (ou por aquclla em que tiver tomado o grau de 
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nacharel- ; em lngar das palanas que o examin:írão e 
approv:írão diga-se P llws haver sido conferido o dito grau 
no dia .... de .... de .•.. d<~pois de ler delfell(lido lheses, c 
sido approvado unanim<'ruente, ou por maioria de votos, ( de
clarando-se nas costas da carta o numero de votos que appro
Yúrão, e se em primeiro ou segundo escrutinio. 

A palavra Hachard mude-se para J)onlor. 

Ambas as cartas devem ser selladas rom o scllo grande 
da Faculd,ulc. 
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-COLLECÇIO DAS LEIS JIO DIPERTO DO BHASIL. 

J8ti5. 

TOMO 18. 1'11\TE 2. a SECÇÃO 18.• 

DECHETO N.• 1.5G!l- de 3 de Março de 1855. 

Approva o Regimento de custas judician·as mandado orga
nisar pela Lei n. o GO't de 3 de .Julho de 1851. 

Hei por bem, em 'irtude do .\rt. 1 0:! § 12 da Cons
tituição, e pJra cxceuçf10 do 3 1. • do Art. 1. o ua Lei n.• 
GOlt de 3 de Julho de 1S;)l, ;-~pproYar o llegimcuto de 
custas judieiarias que com csre haixa, assignado por .José 
Thomaz Nabuco de Araujo, do nll'u Conselho, JUinistro 
e Secretario d'Estado do,; N1~gocios da Justiça, que assim 
o tenha enlf~ndido c faca executar. Palacio liO Hio de 
Janeiro em tres de Ma;·ço de mil oitoceutos ciucocnta 
e cinco, trigesimo quarto da lndepentleucia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua niagestade o Imperador. 

José Thomaz lrabuco de Araujo. 

Regitn~uto elas (~l!"tf~ .. _judi~ia•·ial'ii n (rue se 
J•f"ff_•t·~ O U('('l'~'(o Jl," !1J ,jt!';Q tln da in eJ~·ste. 

filtft.H'!'~ l!. 

Dos JJlagistmdos. 

'lTWLO 1. 

Emolumentos dos .!ui':cs de t.a fnsfancia 110 cirel. 

C.~PITVf.O L 

Dos .lui::.cs de Pa::. 

Art. 1. o Das causas fJUe couberem na sua alçada, 
e das mais de que lhes cowpctc conhecer c julgar, terão 
de cada sentenç-a liual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • i ~000 

Art. 2.• Em tudo o mais terão os mesmos emolu
mentos que forem marcados para os Juizes Municipaes 
e Juizes do Cirel. 
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CAPITULO JI. 

Dos Juizes Jlunicipaes e Juizes do cível. 

Ar·t. 3." Das sentenças proferidas sobre o ponto pl'in
cipal da causa , quet• seja ordinaria , sumnraria ou exe
cuti\·a, e sobre excepções percmptorias , receberão os 
rrnolumcntos pela maneira seguinte: 

Nas causas cujo valor não exceder da quantia de 
500ÜJ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1 ;tr,OOO 

Desta quantia a 1. ooo;m ... ·.. . . . . . . . . . . 2<1/)000 
De 1. ou o~ a 2. ooo.;v . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~000 
De 2.000.t) a â.OOO,J:)................. â.jtOOO 
E da h i para cima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • õ,mooo 
Se pelo julgamento da excepção peremptoria não findat· 

o processo, nfío haverá repetição destes emolumentos no 
julgamPnto final, c os autos se farão conclusos com o pre
paro feito par·a a cXCf'Jlção percmptoria. 

Art. â.o Das sentenças definitivas profcr·idns sohre 
embargos de terceiro, senhor c possuidor, ou prejudicado, 
e sobre artigos de prcferencia ou r·n te i o , terão os mesmos 
emolumentos nwrcados no Artigo antecedente, regulando ·se 
a respeito daquellas pelo valor dado ao objccto a respeito 
do qual se tiverem opposto os embargos , c qtwnto a rstas 
pelo liquido recolhido a deposito ou valor do ohjccto adjudi
cado sobre o qnal se ti~·cr disputado a prefercncia ou rateio. 

Art. 5. o Das que forem proferidas sobre embargos 
oppostos á sentenç::~ ou á sua cxecuç;lo ( qualquer que 
~cja a natureza delles J , sohre Artigos ele lirpJidação, ou 
liquidação por arbitros, terão a metade dos emolumentos 
na mesma ordem c porporçüo marcada para as sentenças 
deliniti\ns. 

Ar!. 0. 0 Quando hourer reconn•nç~o, o pedido desta 
se juntará ao da acçi'io para se calcularem os ditos emolu
mentos, porcn1, lta\endo no processo assistentes, ou oppoen
tcs, não lla\·erá nccrcseimo algum de emolumentos. 

Art. 7. • Das sentenças profcridns sohrc cxcepções 
dilatorias , justificações incidentes ou prcparatorias, arti;;os 
de altentado, de habilitação c outros incidentes , tanto na 
acção como nn execução , qualrpter flliC seja o valor P. 

natureza da causa.......................... 1.iJ;OOO 
Art. 8. 0 Das sentenças sobre justificações p~ra cmhar-

so ou ~crprcstro, e mandado de dctençiío. . . • . 2-7;JOO:) 
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E da sentença linal sobre a subsistencia ou insuhsisten
cia do embargo, sequestro ou detenção, terão a mesma 
quantia, IJUalquei' que sl'ja o valor da causa. 

Art. 0. 0 Das sentenças sobre quaeSIJUei' outras justifi
cações, das que se tiverem de proferi1· em processos em 
que não houver designa1;ão de valor, das que julgarem 
tlesistencia ou composições amigaveis , fianças , protes
tos, contra-protestos , e das que homologarem qualqnet· 
acto. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • • . . 1.jj;OOO 

Art. 10. Das sentenças de condemnação de preceito, 
qualquet· que s1•ja a quantia confessada.... . . . . 1,JJ;OOU 

Art. H. Das sentençns de absolvição da instancia c 
das que se proferirem na ac~~ão de juramento d'alma, 
qualquer que s1•ja o pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Art. 12. Das partilhas judicialmente feitus, perce-
berão, até 1.000.~ . • . . • . . • • . . • • . . . . . . . . . . • 2,j'7)000 

Até 3.000Jj')........... .... . . • . . .. . . .. .. Lit)!'OOO 
Até ü.OOO.j;')........................... ô.J'j)OOO 
Até 10.000~................ . . .. . . . . .. 8~000 
E dahi p:na cima , qualquer que SPja a importancia 

do monte múr nunca mais de ..••....••...... 10;nJOOO 
E o mesmo terão da sobrepartilha , assim como da 

conta ou c;~lculo, quando houver hum só herdeiro. 
Se porém a partilha ou sobrepartilha for amigavcl, 

levarão a metade dos ditos emolumentos. 
E da emenda da partilha ou sobrepartilha nada pet·

ceherão. 
Art. 13. A estes emolumentos sómente terão direito 

aquellcs Juizes pcraute quem se houver feito a partilha ou 
sobrepartilha judicial ; aqucllt·s que sómeute a julgnrem 
perceberão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • 1.)7000 

Art. 1h. Dos mandados de preceito, ou outros quacs
quet· mandados e simpliccs precatorios. . . . . . . • . . . 200 

Art. 15. Das cartas precalorias, 'Ittalquer que sPja 
o fim a que ellas se dirigirem. . . . . . . . . • . . . . • . . . 500 

1\ rt. 16. Dos editaes e alvarás de edictos. . • . 300 
Art. 17. De qualquer juramento que deferirem, por 

pessoa.................. • . . . • • . • . • . . . . . . . . . . • 200 
Porêm ao inventariante para principio do inventa-

rio....................................... 1;)!000 
Art. 18. Das inquirições de testemunhas ou infor

matltes, e dos depoimentos das partes , terão por cada 
dPpoimcuto. . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • !tOO 
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Porêm nada perceberão pelo juramento que lhes defe
rirem. 

At·t. 19. De (]ualqucr exame que perante cllcs se fizet· 
nos seus auditorios.. • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . 2.7t000 

Art. 20. Das cartas de perfilhação c legitimação, ou 
adopção, e de insinuação de doação. . . . . . . . • lJ.1j)OOO 

E das provisões de opere demolicndo c outras quacs-
quer. . . • . . • • . . . . . . • . . • • . • . . . . • • . . . . . . . . . . 3 ,Jt: 000 

Art. 21. Dos livros, cuja abertura, encerramento, 
numeração e rubl"ica lhes competir, terflo por cada fo-
lha........................................... 80 

Exccptuão-sc os livros dos Escrivflcs que perante clles 
scnirem , dos quacs nada perceherflo. 

Art. 22. Do sello d;;s sentenças, cartas, alvarús c 
provisões nos lugares onde nflo ha Chanccllaria. . . 300 

Art. 23. De cada objccto ou lote arrematado, quer 
srja movei, semovente, ou de raiz: 

Até 50.'J!i. • • . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 200 
Até 100-')'n.............................. l100 
Até 500,j!) ...........•.......•.........• lttOOO 
Até l.OOO.jj; •.•••.•.••...••..•..••...... 2.7JOOO 
Até 2.000,j!) ............................ 3.1j)OOO 
Até á.OOOw •.••••........••.•.••....•.• á.J'i')OOO 
Dahi para cima ....•......••....•......• 5JDOOO 
No caso de adjudicação terflo o mesmo, calculando-se 

sobre a avaliação della. 
Art. 2lJ. De cada Yestoria ou dilig(~ncia a que forem 

dentro da Cidade ou Vi lia, não sendo ex-ollicio.. 5.7t000 
Sendo fóra da Cidade ou Vi lia, ou uo mar. • 8.:?000 
E além disto os emolumentos que lhes compctin~m 

pelos actos que praticarem, c dando-se condução fornecida 
pela parte que li\'cr interesse no andamento da causa. 

Art. 25. Se a diligeneia for em di~tatH·ia que 11flo 
exceda de tluas lcguas do lugar da residcncia dos Juizes, 
niío terão cousa alguma a titulo de caminho; se exceder, 
,·encerão caminho á razão de 1.?;) por cada legua na ida, 
c outro tanto na \·olta. • 

Art. 25. Se a diligcncia não se puder finalisar em 
hum dia, trabalhando-se até o põr do sol, Jeyarflo por estada 
de cada tlia. . . . . . • . • • • . . • . . . . . . • . . . . . • . . . • 8.';'7"'000 

Art. 27. Se sahirem de suas residencias para mais 
de huma diligencia, o caminho se contar:t succ(~ssivamente 
llc hum ponto a outro peLJ estrada mais curta. 
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Arl. 28. Se por l(ll<llrjuer causa, lflle não sPJa JIOr 
facto ou omissão do Juiz ou do Escrivão, se uão eil"ectuar a 
tliligencia, depois de terem estes sahido de suas casas, Yen
cerão os emolumentos na fórma do Art. 2!J, como se a 
diligencia se tivesse effectuado. 

Art. 2~>. Quando o Juiz se transportar ao mPsmo 
lugar para praticar mais de hum acto ou diligencia rclati
l'OS a diversas causas ou pessoas, as custas do caminho 
serão entre c! las rateiadas, e as de- estada- se dividi
rão tambem pelas ditas pessoas em proporçflo da demora 
do a c to ou diligencia rCSJiecti v a. 

CAPITULO III. 

Dos Juizrs de orplulos e ausentes. 

Art. 30. Da llssignlltura das cartas de emancipação 
ou supplemento de idade.. . • . . . . • . . . . . . . . • . . 2,']t000 

ProviEões de tutella . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 3,n;ooo 
Alvarú de supprimento de licença para cnsamento ou 

de autorisação para esse fim . . • . • . • . . • . . • • . . lJ.fi'OOO 
Ditos de autorisnçiio de IJUlllquer outro ohjecto 1 ,']t000 
Do julgamento das contas 1le tutella...... 2;,';000 
Art. 31. Como Juizes de ausentes, nas anematações 

dos bens de que ·tem porcentagem, somente receberão 
por mnetnde os emolumentos marcados para os Juizes 
l\luuicipnes; e nas nrrecadações que como tncs forem fazer 
11iio venccriio mais do fJllC hum dia de estada, além do 
('<lJIJÍIIhO. 

Art. 32. Aos Juizes de orphiios nunca se poderá 
contar maior estada que de tres dias, qualquer que seja 
o excesso desse numero de dias que gastem em cada inven
tario fóra de suas rcsidcncias. Em tudo se regularão 
pelo que vai marcado para os Juizes 1\luuicipaes no Capi
tulo 2. o 

CAPITULO I V. 

Do.,· Juizrs dos feitos da fazenda. 

Art. 33. Em todos os a c tos que praticnrcm, em razflo 
de seus empregos, c sentenças que proferirem , terflo os 
mesmos cmoluUJentos marcados para os Juizes Mnnicipaes 
c do Cível, porêrn aljUcllcs Juizes rjue pcrccJJercm porccn-
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t01gens ou commissões da Fazenda puiJiica receberão por 
<tllletadc os emolumentos das aJTem;,fa~·õ«'s. 

CAPITUI.O V. 

Dos Prorcdores de cape !las e rc.~iduos. 

A ri. 3!J. Da abertura e CIIIIIJH'<l-se dos tcstanwntos 
c codieillos................................ 1,mooo 

Art. 35. Da tomada das coJllas de cape lias: 
Até 200.j']')OOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.;J)OOO 
Até lJOO.i7'000............. . . . • . . . . . . . . • 2<7:"'000 
Até 1.000<1!'000........................ 3,7JOOO 
Até 2. OOO,JtOOO. . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . 5;zj:'OOO 
E da h i para cima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ô.jj:)OOO 
Art. 36. Do julgamento das contas do testamen-

to ••..........................•.. , . • . . . . . . 2.jj';OOO 
Além de 1 "/. do resíduo, nos casos em que o houver. 
Em tudo o mais se regularão pelo que Yai marcado 

para os .Juizes Municipaes; porêm nas arremalat:õcs dos 
Jwns do C\'CiltO, de <JUC tem porcentagem, rcccl.Jerflo a metade 
dos cmolumeutos. 

CAPITULO \'I, 

Dos Juizes de dirdto. 

Art. 37. Das decisões sobre aggravos de petição ou 
instrumento.. . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . • . . . . . . . • 2wOOO 

IJos julgamentos das appellações de que trata a Lei 
de 1 l de Outubro de 1837.. . . . • • . • . . . . . . . . 3~000 

Art. 38. De tomarem contas aos tutores c testamen
teiros, o mesmo {fUC está marcado para os Juizes de 
orphüos c Pro\cdorcs de capellas c resíduos na tomada 
dessas contas. 

De re,·ercm as contas já tomadas, nada Jerarão. 



( ~~~} 
I ..... - , 

TITULO 11. 

Do.~ cmolmncntos 11a parte criminal e polit·ial. 

CAPITULO I. 

Dos Juizes de paz, Delegado.~ e Subdelegados de policia e 
J uizcs Jlmzin"pars. 

Art. 39. De assistirem á formação do corpo de dclicto 
directo ou qualquer outro exame. . . . . . . . . . . . . 2.tt'OOO 

A qualquer busca, não sendo ex-oflicio. . . lJ.J!lOOO 
Art. 40. De qualquer juramento que deferirem, por 

cada pessoa. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 200 
Sendo porêm ao queixoso ou denunciante, por cada 

hum......................................... 500 
Art. U. Dos intenogatorios dos réos e inquirições 

de testemunhas levarão de cada hum. . . . . . . . . . . . . 500 
Nada porém terão pelo juramento, nem pela acareação, 

quando houver. 
Art. lJ2. Dos julgamentos de fiança.. . • • . 2;zt000 
Ditos das suspeições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17'000 
Ditos nos crimes cuja decisão final lhes com-

pete. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.i't000 
Art. lJ3. Da pronuncia, ou improceJencia da queixa , 

ou denuncia, ou JH'Ocedimento ex-oillcio.. . . • . . 2,jt~OOO 
Da sustentação ou revogação dessas decisões, o mesmo. 
Art. lJlJ. Das sentenças que obrigarem ou não a termo 

de bem viver ou segurança, de cada hum dos obrigndos ou 
não obrigados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 ,mooo 

De toda e qual<plel' decisão que pouha termo ao 
processo, ou sohre prescripção ou julgando a acção perem-
pta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.2/)0 00 

Da que sónH~nte julgnr o lançamento, tendo de con
tinuar a accusação por pane da Justiça. . . . . . . 1.Jt>OOO 

Art. !15. Do julgamento da graça de perdão, mo-
dificação ou commutaçüo de pena: 

Em crimes afiançaveis ..............•.... lJ~OOO 
Em crirncs inafiançaveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . S<tbOOO 
De quacsqucr mandados ou guias . . . . . • . • . . . . 200 
E dos Editacs ou Alvarás 11uacsqucr. . . . . . . . . . . 300 
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CAPITUI.O 11. 

Dos Chefes de Polida. 

Art. ltô. Quando . por si exercerem as attribnições 
IJIIC competem aos Delegados, Subdelrgados e ,Juizes Mu
uicipaes, terão os mesmos emolumentos marcados para 
estes no Capitulo antecedente. 

CAPlTtrLO III. 

Dos Juizes de Direito. 

Art. lt7. Das Sentenças proferidas sobre recursos que 
parJ ellcs se tenhão interposto ...••. · . . . . . . . . . 3<f!'OOO 

Ditas sobre Apellações ................... lt;,!VOOO 
Art. lt8. Do juramento deferido aos Jurados, de cada 

Jurado.. . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Dos quesitos feitos ao jury. . . . • . . . . . . . . . . 2.'Ji)OOO 
E das Sentenças proferidas sobre dccisiies do jury lt;ftOOO 
Art. lJ9. Das Sentenças c actos que praticarem nos 

processos de responsabilidade, nos de que trata a Lei 
de 2 de Julho de 1850, c em todos os mais casos não 
especificados neste Capitulo, terão os mesmos emolumentos 
marcados para os Juizes Muuicipaes no Capitulo I. deste 
titulo. 

CAPITULO IV. 

Dos A uditorcs de Marinha. 

Art. 50. Nos Processos cujo conhecimento e decisão 
linal lhes compete, perceberão os mesmos emolumentos 
mareados para os Juizes l\lunicipaes c de Direito nos crimes 
cuja decisão linal lhes compete. 

E qual• to ás arrematações, de que tem porcentagem, 
receberão nmetade dos emolumentos do Art. 23. 

CAI'ITCLO V, 

Art. 51. Quando a l\lunicipalidade for condemnada 
nJs custas, sómentc pagarú ametadc destes emolumentos; a 
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outra amclndc )H'nlerão os .Juizes, EscrivãPs e mais Em
(Weg:ulos que os therem \'Cncido. 

TITCLO IIJ. 

Das RelafÔl's. 

CAPITULO I. 

Das Causas Gireis. 

Arr. 52. O preparo das Causas Ci\'cis que tiverem 
de subir ft conclusão do Tribunal se regulará da maneira 
scgu i ntc : 

Nas Causas are\ o lalot· de 500;)'j",OOO ..•••• ~t/t)!tOO 
Até i.OOO.;t-000 •..•.•••••••.••••••.•.•.• lt;)!'SOO 
Até 2 . 000 t/t) 000. . . • . . • . • • . . • • . . . • . • • . • . 7 ./']; 200 
Até Lt. ooo:mooo . ....................... n.tr<Hlo 
Até G. OOO.jj'OOO... • • . . • • . . • . . • • • • . . • • • • 12.t;OOO 
Até 8.000.'2!lOOO c dahi para cima ..•..... 15,mooo 
Art. 53. Depois de julgadas as Causas, sendo os accor-

dãos embargados, a metade destas quantias, quer sPja hum 
ou mais embargantes ao rnrsmo accordão. 

Art. 5[J. Dos aggravos de instrumento e dias de appa
rccct·, qualquct· quQ seja o valor da Causa. . . . . 4t/t)800 

Art. 55. Dos de Petição , Cartas testemunha v eis, Con
flictos de jurisdic~ão, Artigos de habilitação c de sus-
peições. . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . • . . • 2./('lJOO 

Art. 56. Oa assignatura da ordem citatoria c de in-
quirição. . • . • • • • • . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . • . . . 1,jj'IOOO 

De qualquer juramento que deferirem.. . . • . • . . • 300 
E o mesmo dos mandados. 
Art. 57. Das prorogações de tempo p:~ra inventa-

rio ...•......•..•....•........•..•..•...•. 12.msoo 
E dos recut·sos de qualificação ..•.•••••...• 6.7{:'000 

C.\PITL'LO li. 

Das Causas Crimes. 

Art. 58. De cnda Processo de Apelbção crime, qu:~l- i 
quer que seja .... o • o ••••••••• •• • • • • • • • • • • • • lt.jt'ISOO 1 

E a mesma quantia dos llecursos. 
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Arl. f10. Nos Procf'ssos <lf' rrc::pon(al•ilid:l(l<> cokar-
!'P-h:io f'lll dohro os cmolm:wntos, qne lrm o~; .Juizes dr' 
llin·i(o tiOS ProePssos. cujo cnnhcciwcnlo e deeisf:o final 
l-hes compclr. 

i~APITULO I!I. 

/) isposift7o geral. 

Art. GO. Est~s cmohlllH'nlo~ fcrão eohrados c rc-
parlidos peJa mesma nwucira até aqui prarie<Jda. 

•:APITULO IV. 

Dos Prf'sidcntrs das lll'larucs. 

Art. GJ. Das distrihuiçucs dos Processos ...•.. 300 
De qua!fjller juralllf'llto, o mesmo. 
E lwm assim d;l'i C:1l'las, ~<~nlcnf::ts. c Indo e <pwl-

quct' pajwl qnf~ lr:msir:n· Jlf•la Ch:l!le<·llaria. 
Art. ü2. Das lict~nças que lltcs eompct<~ conct~d~r. L:·~ 
Das Ordens de solwra, o mesmD. 
E das Provisões para Solieitador1·s. . . . • • . . . 5-7;"000 
E dns Adrogndos não formados ............ 8-~000 

/Jox A. drogados, Sohf'itadoNs, Cl{radon·s r fJrOíii0/01'!:>. 

'ITITLO 1\'lf.O. 

C.\PIH i O 1. 

j\rt. ():1. Aos ,\d; n~:1rlos cont;Jl'-ol'-lta pdas JWiiçilt's 
dr• conciliação, qnalqt~t•r fJIIt' sl'ja a Car;.;a ...... :2.?000 

Ditas p;1ra principio d1~ <H"<)o <'lll qu<• st~ n:10 t!:·, 
Liheii•L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r1 .~ ()()() 

Ditas par::1 embargo ou arrest0, man<hdo de dl'l<'!H:ãn. 
c;erptestro, embargo de o!Jra nova ............. /,:--·()(10 
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Dita olfr•rceida por l'lllhargo~ ............... lt·'i'tOOO 
Jlita scnindo de Libello ua~ nc<:ões ordinarias. S,7T'000 
Dita para corpo de delicto ou tjualqucr outro 

exame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,~ 000 
Dita de queixa ou denuncia .............. 5.'t2000 
Todas as mais Petições, tnnto no Ci\'el eomo uo Cri-

me ........................................ 1 .;;-ooo 
Art. Glt. Lihellos tanto no Cird como no Crime, 

f'mhargos de terceiro. senhor c poss:ridor. on t•·rcPiro 
prr',jndicntlo, Artigos dP prefcrrnria on rateio, li<' r:11la 
hum d<•stes artieulados ...................... ·1 O,)j)OOO 

Contraricti<Hies n estes Artigos nfio srndo por simples 
nrgnçiío, o mesmo. 

HPplicas e tr<•plic;,~', 11iío sendo por simplr•s nr·ga<.:fio. 
(::lda h uma ............................... , fl.~'OOO 

1\rt. üiJ. Lrnhargo~ oppnstos {ts llotilir;H·(}(os, ;'is as-
~ignnÇÕI'S d<! dr•z dias e a qn;tlrlncr acçiío ~ummaria ou 
exccnti\'n, ou n <ju;:lqtwr procediul<'nto que se eonteste por 
esse meio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0-~ 000 

As contraricdad1•s a resp<'ito tl<·lle:;, o mesmo. 
E as replicas e tn·p!ic::~s. de c;ala hunw ..... lJ.1;'000 
Art. Gü. Artigos de ;:cções snmmarias .... (i·j;'000 
Conleqaçõcs :tos mesmos, outro tanto. 
Art. 07. Excepçi'ícs dilatarias ou pcrcmptorias. S-7~000 
Contrariedade Ú5 lll!!,m:ts, outro t:tllto. 
Hcplic:~s c ti'Pjllicas. c:~da h uma ....... : . . lJ-7:'000 
Art. (itL Contrnricdadcs, replicas c treplicaf. por IIC-

g;tçfio C quaJqtH'l' I'CCJ'li~I'Íillf'II[O li OS <tlliOS ••••.• 2-:':: 000 
He,poslas nos ;wtns !'oilre qu:dqucr cxigcnci;1 011 rc

qn~rimcuto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lt ,WOOO 
Quesitos para cíualqncr exame ou ,-estoria .... ll·j'::OOO 
Art.. GD. Artigos tk kdJi!itaçflo, de aucntado e outros 

incitlentes nas c:1nsas ......................... 6 ;ttOOO 
Art. íO. Embargos oppostos :'ts srntenças ou na exe-

cução, ele qua!1p~t:r na tu rem que sc·j;to. . . . . . . . . s.J;:·OOO 
Impugnaçfio e smtenl:lçi'to de cada lnrm deslc~s arrnzon

dos , o mPsmo. 
l\Jinnta de a;;-gravo de pctiç:ío, 011 instrumento. ():jjl000 
Art. í1. Hozõcs finacs sobre o ponto principal da 

c:Jnsa, c sobre todos O'i Artigos qnr~ tin~rem procedimen
to ordinario; d:~ npprl!a~;io flll de n·Yista Cin·l. tcudo 
hn\'ido uispnt:~ ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.j)OOO 

Tcnrln corri<lo <'I rcYcli:t ................. S-i;OOO 
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_\rt í"l. J)itas ua•.; Causas sutnmarias, ou sobre ar
tí:,:os iucideutes tias ordinarias ou sumtnarias len<lo havido 
disputa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.7f'OOO 

A' revdia. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . fJ,mOOO 
Art. 7:3. Hazües de recurso de appellaçfw ou de re-

vista crime ................................ :20-77"000 
Art 7ft lb itllplit·içiw e rt~itlljlliri~:<1o de Lestemu-

uhas no CiYel, por cada ll'stemunha .......... á.j;)OOO 
De assistirem a qualquer aclo jlulicial q1w não seja 

o dt~ in<plirição de testemunhas, sendt.• dentro da Citlad<~ 
Oll Vilb .....•...........................•.• S:;-7'000 

Sendo fúra, o triplo do t[LW tem os juil<~s. 
Art. 75. Da accus<~ção ou defesa nos proeessos 

policiaes, e que calwt11 na alçada dos respccliYos Jui-
Zt'S. . . • • . • • . . . • . . • • • • • • • . . • . . • . • . • . . . • • . . 20 .)'t>OOO 

"\.rt. 7ü. Da accusação 011 defesa p:~rante o 
jurr ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lt0./7JOOO 

O mc·smo sendo perault~ a Hda~:üo ou Supremo Tri
bunal. 

\.ri. 77. Pelo arhitramPnto da fi;IJIÇ:t 011 da mul-
ta ...... _ ........ _ ......................... 'Z./ilOOO 

A v:tlia~:iío da causa p:11·a ;~ppt:llat;il!J 011 pagauwnto 
ti flS :~ "/" .......•.......•.•... _ ....... , • . . . • 1 -7;"000 

Ollieios cou;o Curadores i11 lill'm dos m•~nores, ou 
Jli'S~O.IS IIIÍSt~r;H'I~Í~, O IIH~~IIIO que Y:lÍ Jllarc;I!(O para OS 

Cnrador<'s ~t·raes. 
CAI'lTULO Jl. 

!Jos Sulin'tadorts . 

. \rt. ;g_ nc cada Causa 1(!11' ;~•;•·ncidl'l'11l IH) ,luiw 
da I.' in~t;111cia, por lllt'Z ..•.•..•.. _ .......• ft.':'"'>OOtl 

ll··~coalar-~·~-ha pon:m to1h a ialt'l'f'liP'.';lU que a 
Cau~a tin·r em Sl'U audaJIII'IIlo, qUt~ t'\CI'th ti•· oito dias. 

E das appdla~:iks e n~' istas até o 1.. o acc:ord:w. 1 0./1)000 
E outro Lauto at(~ cada hum dos o11tros acconDos, 

indusiYe o tlc~ rnisl<J. 
Art. 7!J. De C<I(Ll citaçüo 1111e acct!-;an•tn, ou rcque-

rinwulo e bnçamculo tpw fizerem 1~111 ;wdi1:11ci;:. . . . !jOO 
Da inquiri~·;\o <: rl'ÍIIl(llirit;iw dr~ lt'o'!t'lllttllh:ls, por 

ead.1 hum:1 ................•.... _ .......... :!.j')OOO 
E d,~ assistirem a <}U~dqu,•r <~cln _judicial f{)l'a d;; Ci

d,lde ou VilL1, o llle~!IIO tpte vai tll:lrc:Hll.l l1:1r:' o:; 1':-;niv:.ícs. 
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C:.\l'llli.O lil. 

Art. SO. Bespostas em peliç:1es das partes, por lwwa 
~ó lez .............................. · ..... 1:;:r;ooo 

Ditas ew autos, o HW,Illo, n·peliudo-~c todas as vezr~s 
que lhes competir olliciar, seguDtlo es termos do processo; 
porêlll se sobre os HH·sruos tr~nllos do processo ti verem 
de dizer 111ais de lwma YCZ, uada mais YCHcerão. 

Ofiieios sohre tlcelara~·r)c~s de invenurrio dr•pois d:: 1'11-

n·ITado. e sohre conras d<~ !utores, cur~Hlores, por hullla 
~ó \ez na 1." inst;wci:l ........•............. :L:;:;ooo 

i\rl. SI. Nos wais actos que pratiearem como .\d-
Yogados legitiwos dos liJCllorcs c pessoas miscrareis, sr~ 
cstr~s forem veur:r•dores, o lllr~smo que SP co11ta nos Arh o
gados, e lhes ser:í satis!i~ilo pelas partes Yencidus. 

I' \l'liTLO I\. 

Dos Promut,;rcs (isr'ttts tfr· Capl'lfm r' lltsiduos. 

Art. 82. Hespost:rs em rcrJucrimcntos de par-
tes ......................................... 1,:;::·000 

Olficios ou promo(_'üc;; nos autos, por huma só 
vez ........................................ ~~000 

Sendo pore111 sobre contas dt~ testamenteiros e ad
miatradorcs de C;~pcllas, por IJuuJ~I ~ó \CZ •••••.• :Lj2)000 

r:\ f>ITU.IJ L 

Dos So!icitadorr·s dos rcsiduos. 

Art. 83. Das citar:ües c Jançamelltos fJliC fizerem, 
ou accusarem em audicncia, o mesmo rjue SP marcou para 
os Procuradorrs judiciar>~. 

Pl'las uotilicaçõcs que promoverem contra os testa
menteiros que, depois de notificados, mostr.1rem ter cum
prido em tempo o testamento. . . . . . . . . • . . . . . . . lt-?000 

E não tr·ndo cumprido, 2 '/, por "lo do rcsiduo. 
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C .. \ I'ITU.O \'1 

,\rt. o!:. PeLIS resposta:; I!()S auto:; :-oi)!'C I'CCJllt~I'Íllli':l 4 
tos d·~ li;Jueas ............................... /,.:;"000 

Pdo li!J:~lll) ck aecusa.JI!J ................. ;;.·:"'000 
Hazü;~s de recurso, appciLic;ao ou rni;;ta .... lt.-~"'000 
ltc·;;pu:;tas nos autos s!Jl>rt~ dt·si;:U:ucia d:1 accu:.;:Jç:lo, 

pn:scripc;iio ou percllljH,'{ío t!:1 accfltl, o lllt~SIIIO . 
. \rt. 05. lla ;;u,tc·ut;l\;i\o d:1 ;~ccn•;;!~';·:o pcr;~ntc! o 

juJ' ..•....•..••.............•....•........ (i.~_.,(J()() 
llita c:m qu;ilquc!r outro jltizo .....•....... LJ./'1)000 
E de :1ssistir á form<~t::lu cLt culpa 011 qual<Jucr Ollli'O 

acto do proces,;o q:t:~ C'.\ija a su:1 prc·:;cl:<::l, o tlll'S!!lO. 

TlTl'LO I. 

L.\ l'JTI LO I. 

IJ:1s 'l'llúl'!!it:c:: d:· IIO!as. 

Art. Sli. Das r:scriptnras IJIH! fj;,pn·m no;; li' 10~ de 
IIO!a,; p<·rc<'h:·riw por c;l(l;l htllll:l: 

.\k· I:OJO-':"' ........................ . 
De 1 :noo.::-- a 2:000.:-j .................. . 
E d:d1i pa;·;1 ci111a IIJ<~is J.·- sulm· radii conto 

!J.:-:;000 
i') .çooo 
dc~ r(~is 

n:i,> c•:-.cc~dcu;:o pon~111 a 10.::-;. 
De c::1da cscripto fJIH~ l:tuc;an•m <'lll suas notas o:t re

gistros, não rxccdcndiJ d<~ lJO linhas de ~j lc~lras IJttm;t~ 
por outras. lc\ariio .......................... 'l;'jOOO 

Art. 07. D;;s procura~·ões feitas uo lirro dac; uotas, 
e inclusi1c o primeiro tr::slado ................ [J.~ooo 

Selt!lu a JH·oeur:tç:w l'eit:t lúra das uol:1s. lr~~:1r;lo tJ,. 
cada outurgautc ............................. ·l-~."'ÜOD 

E\cl'plu:lo-sc ••s de tllaridu c mul!Jcr. irm:1us c• co
lici\kiro~, Jl.Il"<l o ÍU\i.'llLJriu •w hcrdn,::\ ''()llJJH!IIl!. !1111· 
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\ersidadf', cahido, cousdho, ir·maudad<'. coufraria, socie
dade commercial, ~t:ii~rrtilica ou arlistiea. que pagarão 
como !rum só outorganu·. 

])(~ cada substalwlecimeuto ou outorga em procural:ão 
.P feita, pereeherf10 do mesmo modo de e<~da outorgante 
com as excepçõe~ supra declaradas. . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Art. 83. De cada testamento ou collicillo que fizerem 
uo livro de notas ..................... _ ..•.. fJ!:OOO 

E da apporaçüo de cat!a kstamento ou eodi-
cillo ....................................... lJ.j)OOO 

I>os fl~conlH·cimf'ntos tcrfro por cada firma ..... 1!;() 
Art. ~!l. Dos i•:-.:arnL'S que fiz,~rcm em lirros, docu

IIH'IIlüs ou firm;:s p;tra r1·rilic:wfro de fabidade ou d1! qual
quer outro facto. ainda q11e s1j;r fóra do cartorio ... lr-~·'000 

Art. 00. Dos ino!rumerrtos que d1·rem de po~se qu1~ 
se tenha tomado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!<1]:'000 

.E das certidücs 'llW derenr de sc11s livros de not;rs 
ou registros, assim como das publicas-lúrmas que tirarem, 
pcrceberüo o me:;mo lftll' rai m<~rc;,do para os Escrili'H'~ 
do ciYel pelas certidül's c traslados, colll o mesmo num.~
ro de letr<~s c lin!Jii~. 

Art \ll. llD p:1:1lü ;!,~ lruma ll'tra de cambio 011 da 
terra, escripto ú nnkm, ou nota promis~;oria t:ujo pro-
testo lhes fot· I'I'IJIIITido ......................... :1:20 

Dos instrumentos d1~ protesto de cada llum tli·,!t's titu-
los, iudusirc o rl'gistro .................... 'l.;tJOOO 

De cad<t inti:n:rç:"ro lflle liLcrc:n p:u·a o ac(•iie 011 p:Jga
llltll!O dos ditos titrdus, Jwm como de c;l(la uotilicaçüo de 
proteoto, o mesmo (jiiC t~·at os E,crivfrcs do cin·l pelas cit;J~:õt>s. 

E ter;lo r:tetade jll'la cenidfto de t:ão iutima~:fro e uflo 
HotiJicaçf!o nos casos acima. 

E quaiJdo a Hutificaç:ro ou intinw1:ão for feita pela im
prensa, pcrcehcrüo l!Jais as despcDs que fiZITelll com a im
pressüo dos c di tacs. 

1\rt. 0~. De cada iHstrumerltu fóra d;1s not:1s que 
lhes for reiJllerido, alêm dos acima mencionados. 1-~000 

Art. 03. Das ]J~:scas uos livros de uutas ou regis-
tros, o mesnw que lt'lll os Escri1ães du civcl pelas !Ju~cas 
uos livros de seus cartorios ; assim cowo tambcm terão 
o meswo caminho c est:ula maiT<Hla para estl's, quando 
forem exercer os actos de seu ufliciu fóra de seus cartorios. 

E pelos :Jctos IJtW li!cs he permittido praticar tle noite c 
forem para elle~ chamado~ ou reiJUcritlos terão wais. 1 0-;?000 



Cc\l'UTLD 11. 

!Jo.- Tabr l!iúcs do rrgi.,tro das ltypothems. 

Art. 0.í. Do registro de cada l111ma escriplll1'.1 d1~ 
hypotlwca ................................... 3-?;'000 

Da avrrbaç:to ........................... 1.~500 
lk cada certidão n1•g:Jli\'a •.•.....•........ 1.1/)500 
lle fJII:IPSI(IH'I' outra<> certidiii'S e 1Lis hust~as, o IIH'S-

1110 que tem os Talwlliiil's d1~ notas. 

TITOLO II. 

/)os J:'s('l'll'llCS ,,. 1." (' -:! .. a ÍIIS{i/lll'ill, Sn·rtfili'ÍflS (' Con
f i1111ns !{,,s t: i'litl'iics. 

1:.\l'ITl'LO I. 

/)os l:'strirltl's de •J." illsfil!ln'tl 110 ~·ire!. 

Arl. íli">. Das eit:1ç:!f's 011 noti!ical/•cs <jlli~ lizi'I'Clll i'lll 

audif'ncia trr:io por cada JWS~'oa cii:Hia ou notificad:1. :\00 
s~~ndo a citaç:io ou no1ific:1ção pnr c:1rta ... 1.~j~OOO 
E spndo pcsso:~lnH•ntl~ f,·ita, a mr·~~rn:1 qu:~nlia. <Jiêm 

do can1inho P csta:la que se IJl:lrc:lr p:1t·a :1s diligencias 
lúr<J de seus e::~rlorios. 

Art. !l(j. Da auto:1~~iío ft•i:a nn e:~rlnrio ....... 300 
. 1_-: da que se fl1cr em vir111d1~ de ac:cus:~çiío <'111 a11-

d1ellc1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 500 
Art. !>7. Dos l!J:wdados que pa,s.1n·m p:1ra cit:1çfio 

ou notifieaçfto, e ;drar:'1s di' rrni:1 ................ 200 
llitos <k Jll'llhora. emh:u;o. ~-r·q::r·-t;o. pr:~:ro oa 

d1·tr·n~~ft•J. d<•molir:'irJ, remoe;1n, l'nlrr·f:a d1· h<•IJ:;, d::posi
to. m~IIU!!'Ilr::ío, :lrrnlaiiH'IIIO, lt:\antanJento, 011 outro 
<Jualquer, ú •::\cepçfw dos de citaçf10 e <~OIIIiUllll::trão de 
pr!'cei to . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . 500 

Dos dr• condr~mn:J~:fio de prPceito o rncsmo que Yai 
marcado p:u·a os tr;1slados, d::n•rHln tc·r a m<'!'l!l:J fúrma 
de cccrip:a drstr~s. 

])o pr<·calorio dr~ lcn:lt:l:ncnto 011 d<~ r::ni:: ... 000 
Art. DS. ll:Js nrocur:H·ü:•s ~~ ~uho;laklr·ci!nt'i:los npnd

~:r!a prrcebcrfiq d(; ead;l . con~;tituiutc ~ olr;;:crv;uuio-se ns 
I!Jf~'::nas !'\CI'jH'ür·~ fl'it:.s ;1 l'i'"P''ilo 1l.1'- procur;Jcrl•·s p:ls
s;J'!;J~ r'·in·; T:~:);J:i~u·:.c . . 500 



,\rt. nn. nr~; IPI'lllllS dc~ I'C'fJIH'rÍmcnlo dt~ awliP!H'Í:t 
que, la1rarem r1os autos ..............•......... :100 

Dos de ri~ta, dalit. jtl!llada, conclusiío. n~messa. 
recebimento, pr•rce•he·r<io, d1~ racl:t hum ........... 200 

Dos de publicaç<lo dos dr>~paclios e S!'lllen<;as drcl:t
r:mdo se estir<'riio 011 niio presentes <~s p:trtcs ou seus 
procuradores. de c:tda !:um. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GOO 

I>os dr• j u r:~mrn tn , :1 inda IJI!!' H '.ia clt{<Tido a l111ma 
ou m:1is Jl''csoas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.... :lno 

1\rl. 100. Oc· c·;;rl;t trrJno de~ prcte·~lo, cnutr:t-protesto. 
prdc•n•nci:1 ot; r:tt<·io, ::pp(•!hc:io. ''['gT:t\O, de c·~tar pelo 
julgado, d<•si:;tc·nci;~c;. co!nposicc)cs, lianç:~s, quit:1çõcs, ~~ 
outro qualquer que 110 Cartori<J s<ja ;~ssign;I(IO ....... 500 

E iqo sr_• r_·r:l<'JH!t• q::e·r ~eja l:111r::t ou m:tis p:tl'lcs que 
i u tcncilliiio 011 :t!'signr'l?l o tr·r:no. 

,\rt. 10 I. llo'i !f'miO:; de• pr(';;c!t·s dr• b('JJS e1uc tem 
de ::11dar e~m pr:H·:t • na:la lc:l:lli-lí!. 

Art. 10:2. I>as pro1 isür~s dt~ optrr dnnnlil'ndo r dns 
que pas,an•m p:1ra o C\l'reirio de qu:dqlll'r ollicio. 2</j)~OO 

Das cartas de l<'gilinJ:J~·:Io, JH'rlilliaçi'IO, 011 adopção. e das 
de insinuação de• do:H·iio ...................... /r.;;:-ooo 

Art. 103. fl:t ruhric:1 quf' lizeTf'lll !'lll autos, livro, 
documento ou p:tpl'!, a re•qlle·rinH·nto d1• parte·, e dPspaclro 
<JIIe as~illl o deLcTrninl'. p1·rnhniio de eacla liirl!la ..• 00 

Art. 10fJ. Ile! cada guia q11r• p:1ssarr•HJ nos :urros ou 
fc'll·a dcllcs par:t p:tg·:IIIJPil!o dns impo~tos ou para dc-
posi r os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Das crTiidõr·.~ !JIII! p:losarem nos :1111os do descntr:J. 
11lwmenro d1! p:lfll'is nn ourr·:ts :'e·nwlh:tn{Ps, c das inf'or· 
llla<:ões IJIH! der<'m r•m rr·qn!'rim('nto :1 pedido d:1s partes, 
<fp cada huma ................................. lrOO 

l'~ada porc~m rcr!'!JC! :!o d:ts inf'ormaçüt•s dct1•rminadas 
pelos Juizes, P d:1que~lhs qne dcn·r<·m dar r·m raziio de seus 
o!Dcios 011 para rril<ll'l'lll a rr•spom:dJilidadc. 

Art. 103. llo :Juto dr! IH'IJLora, ell!bargo, srq11estro, 
pris:io ou dl'lt'ne:lo, ou de qu:d1prcr outro e1ue~ l:nrarem 
ua Cidade 011 Yilla ..................•....... 2.t'OOO 

J)o de ill\"{'llliii'ÍO. do de! p:ri'Lii!Ja, fevarfio O lllf'SiliO 

de~ c:1rla hum. inclw'ile os juramentos que w~lle se lrou
\crem dt'ferido. 

Dos de n~storia, r•x:1nw, posse! e <Jrrol;Hne·nro. /J.':"OOO 
Art. 10G. Por cscre•nT o iuqurrilo de cada l111ma 

te~lemunlra produzida <'ill _j•1iw e dqlOim;'JJlos de pnr-
l!!S .• , •.•.••••...•............ , . • • . . • . . . • • 1./;'{l()() 



ILtn•udo l'l~jl·'l'guut;l ou n·illfJIIII'IÇ;!O ......... o. bOO 
N;;o rt•cr·IH'riio quautia algum:\ a titulo de estada, 

quando a illljniri~~iio :o;c lizer ~~~~~ c:1sa do .T!!iz ou no nn
ditorio. 

Art. 1070 Das buscas elos papei~. processos findos 
ou parados que existirem em Sl~lls Cartorios até seis me
Zf'S, nada n·cehrriío; p:Jssatlos cstPs :111; hum anno. GOO 

L}i~Slf' a dons <llllJOS .................... 1 .Jj";()()() 

E 11té tr1·s ......................... o •••• :;,mooo 
E nada mais até con!pl1•tar trinla :111110~. dr·pois dos 

f(ti:lf'~ )JPrcchrriío o qnt~ couu~neionan•m c•)lll a parte <JIIP 
Ltcs proce,so~ ou papris procurar. 

E da!; hnscas dos liiTos qnc~ por Ld i'iío obrigados a 
11'1'1'111 em srns Caf'lorio5, prrcPh,•riio mct;Hic~ elo <Jlle lhr~s 
lil'a ll!arc;lflo para o~ pro~c~'os c papeis. 

Art. 10S. Em todos r qnac,qncr ;]CIOS de seus om
CÍIJS que IÍYI'rcm de pr;1ticar fúra d1~ Sf'l!S C:1rtorios, {t exet·p
riin dos d,~ ;nuliencia, d1~ pr:1~a f,:il;t :í porta do .Juiz, 
1111 df' sc·n :111ditorio eostulnado, dos !t•rml''i de jllramen-
111 ~~ das diligenein~ a fllli~ por Lr·i süo obrigados ex-ofli
eio, pcrcf'!Jcriio, alêm do <Jue por t;1cs actos lhes fica marc:~
do . por llll'io dia d'~ estada .................• 3,')tJOOO 

E pelo dia inteiro ....................... ü-::/)000 
l:!ltPncle-se por meio dia o scni<:o ni10 lllt·nor de IJIIaii'O 

horas_. c dia ÍlltC'iro o d1~ oito; porl'm ainda mesmo !{liC 

o scrrir:o niio eomplf'le as qu:Hro 11oras, Ecmprc se eonta
r;í mei1) di;; ele estada. 

Art. 1 OD. Quando a diligeneia c.\cedcr de du:~s lcgo:~s 
dos :~uditoríos dos seus respcctÍ\'OS .JuiZP'-, t:•rüo mais, a 
título de caminho, o mesmo que e~tc·s trm. oll!'PI'I:llldo-sc 
tudn '' mais que est;i d!'!Prminado a r"~Jl''ito d:·~tr•s. 

\rt. 1 f LI. Qu:~ndo a dilig•'llcia sr• n:lr1 l'llectllar por 
facto que niio ~roja rio bcri\'iio ou do ,J:1iz, tr·ndo :liJlle!lc 
sahido de Sdl Cartnrin, n·nccr;'t :1 1'~[;1rL! CfllllO s<~ a dili
gl'llcia se tir,.ssc dl"c'uado cJn llll,iO di;t, 

.-\rt. 111. Sempre IJ'W fCJr necessario, se darú nos Es
cri\-Jcs c mais cmprPgados da diligcncia as COIHiucçilcs nr
cessarias, o que será ministrado pela pane qtw il liret· re
querido, ou que for interessada 110 and<tinento da causa; 
e se junt:~rá :1 cr,nta :~os antrJs pelos pn·r;rJs ordin:trios pa
ra se contar :1 final. 

Art. 112. Dos termos dr~ :trrc:n;:taç:ta, qnrr sPjão os 
Lrns moYcis, scmOYPntc•s, 011 dr• r:1iz, pc:rcclJ"I':Í0 d~s at·.· 
fclll<l!:JJJICS: 
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Até o valor de soo;T'J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.wooo 
Até o v<1lor de 1 :000.)/) ...•.••........•.• 2-Ji)OOO 
E dahi para cima mais 1.)) sobre cada conto dé réis, 

nunca porêm excedendo de .................... ();;'j)OOO 
E se a arreuwtação não for feita no lugar do costume, 

vencerão mais a estada, <pte set·ú p;1ga pela parte que a re· 
<jucrer. 

Art. 113. Dos traslados que tirarem dos proccssps no 
todo ou em parte, das cartas tc~tcnnmlwvcis, cita to rias, de 
penhora, embargo. sequestro, inquirição, rogatoria, e de 
outras quaesqucr <jHe passarem em deprecaria, das cartas de 
edictos c editaes de praça, c de todos os mais instrumen
tos que cxtrahirem dos autos, JWrceberflO s<•is réis por 
cada liuha ou regra <pte llito contenha lll('IIOS de triuta 
letras cada huma. 

Art. 11l!. Das !'cntcn<:<Is que extrahin~m dos proces-
sos ordinarios ou !'ltmmarios c dos invcntarios, hem como 
das cartas de arrcmalação, percebcrfto oito r{~is por cada 
regra, contendo não menos de trint~ lru·as hnmas por 
outras. 

Art. 115. Da escripta do lançamento das partilhas 
c sobrep~rtilhas, das diligencias para medição, avivcnta
,_~fio de marcos c lilllitcs, percl'!wrão dez réis por cada 
linha contendo nüo menos de trinta letras, alem do que 
}Jela estada c caminho lhes pertencer. 

Art. 11 ü. D<Is certidões que passarem dos livros, ou 
autos c p<Ipeis, a pedido dns parlcs, doze réis por cada 
linha que nfio tenha IIICIIOS de trinta lrLI·as. 

Art. 117. A' cxcep<;üo tLs certidões, todas as mais 
peças referidas nos ;n·tigos antecedentes deverão ter trinta 
e tres linhas ou l'('gras cscriptas em cada pagina, menos 
a primeira c a ultima. 

Os Escri\ãcs que se <lfastarem deste formato na escri
pta, augmcntamlo ou diminuindo o numero das liuhas e 
das letras, perdcr:"tO a metade da rna que lhes competi
ria pela cscripta regularmente feita. 

Art. 118. As scntcuças que se extrahirem dos pro-
cessos onlinarios deYcrão conter: 

§ 1.0 A autoaçi\o. 
~ 2. o A petição i 11icial. 
~ 3.0 A fé de citação. 
~ IJ.o A conciliação. 
~ 5 .o O libe!lo. 
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§ G. • Co11 trariedade. 
~ 7.• Replica e trcplien. 
~ 8.• A sentt•nça e doeumcntos em !fUe clla se fundar. 

Sendo estas sentPnças embarg-adas, a sol1re-sentença 
conterá os embargos, c a sentençn de desprezo dos mes
mos com os documentos a que ella se referir, se forem 
diversos daqnelles já transcriptos na sentenç:a. E se tive
rem sitio recebidos, conterá mais a contcst:Jçfío. 

Art. 119. A sentença de cmbnrgo de terceiro, senhor, 
possuído!', ou prejudicado, conterú: 

§ t. • O auto da prnhora. 
~ 2.• Os embargos de tercr~iro. 
~ 3.• A sentença e documentos em qnc se fundar. 

Art. 120. A S(•ntcn<.:a de artigos de prcfercncia dcvcr:í 
conter: 

§ t.• 
§ 2." 
§ 3. o 

~ lJ .• 
~ 5.• 
§ G. • 

Art. 
conterá: 

Conhecimento do deposito. 
Auto d~ penhora. 
Petições e cital_'fín. 
Artigos. 
Contestação. 
Sentença c documentos em que ella 
121. Se a sentença for em causa 

§ 1. o A autoaçfío. 
§ 2.• A petição inicial <' cit:H:iio. 
~ 3.• A conciliaçiio. 

se fnntlar. 
summarin , 

§ lt.• A contestaci"ío. 
§ 5. • A sentença e documentos em que se clla fundar. 

Quanto ás sobre-sentenças, se procedcr:í como se de
termina no Art. 118. 

Art. 122. Em qualquer cnso, havendo habilitnção 
incidente, a carta de sentença deverú f;~mlwm conter: 

§ 1.• Artigos de h:~hilitaç;tO. 
~ 2.• Contestnção. 
~ 3.• Scnten~~a com os documentos em que se fundai'. 

Art. 123. As sentenças de formal de partilhas conterão: 
§ 1. • Autonção. 
§ 2.• Petição e auto de inventario. 
S 3.• Declnração de herdeiros. 
§ h.• Collação de herdeiro a favor dr <f'H'lll se passar 

o formal. 
§ 5.• Despacho de dclihernção dn partilh;1, 
S 6.• Citação dos herdeiros para \·crem proceder a 

panilhas. 
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§ 7." J\1110 t! ralculo da l artilh;t t' p;tg:tllll'll!o rc;pectÍH). 
~ 8. 0 Sr~ntcnr:a que a jlifgar. -

Art. 12!1. 1\s <.:artas de aJTI'mataçiio conter;irJ: 
.:.· 1.o I ( -j hll oaçao. 
~ 2.• Sentença CXCifH<'IIda. 
~ 3.• Penhora. 
~ IJ. 0 Aralia1:ão. 
~ 5." Declaraçüo do llUilH~ro de pn·gõcs c pr;tças IJIIC 

corrê rã o. 
§ ü.o 
~ 7. o 

cionaes. 

Auto de arrr•matacão. 
Conhecimento do ·pagamento dos JJin·itos Na-

§ 8.• Quita<Jio ou deposito. 
Art. 125. As cartas de :uljudic;tção, alêm d;ts f'C

~~as referidas, conterão: 
S 1.• Certidiío de 11iío lta\er Ltnçador. 
S 2.• S<~lllença. 

Art. 12G. Os illH!'tllllt·utos dn dia de apparce"r 
coutcriío: pcti<:iío inicial da causa, scuteuça appcllada, 
termo UC :lJlpefJaçiíO, dr;:'jl:lChO do SeU J'I'CI'!JÍtii('II[O, (' 

mais termos relatiro1; ;í cxpndi<:fío da appcllaç;io, SI'JHlo 
o seu formilto o IIJcsmo dos in,;trumelllos em f-:''ral. 

Art. 127. As e;trlas e\ceutori;ts dncriío rollii'J': a 
autoação, sentença r~xr~quenda , fll'tir;ão c despacho <Jue 
a ordena, tendo o formato das prccatori<ts. 

t:,\l'IIUI.O li. 

Dos Hscrin7cs da prm.·cdoria. 

Art. 121;. Af<\111 elo resíduo e poreenragem dos lH·us 
do cveuto de hum por c<•nto, kriío do r!'gistro dos tes
tamentos c termos (fue nellcs se la' riío, por cada lauda 
dos ditos tcstnmen tos <! tcn:10s ..................• üOO 

Art. 120. Do auto de ;tppro\'açiío c reproração de 
contas de cnpel!as que se larriío nos lii'J'os ..... ~.~500 

Art. 130. Dos reconhecimentos que em r;1ziío de 
seus oiiicios fazem nos papeis c docuJJJcnlos <las contas 
de testamt!lltnrias c cnpcllas, pcrcchcriío o mesmo que se 
marcou para os Tahelliiíes. 

Em todas as mais diligencias, autos e termos que 
em raziío de seus oflicios fizet·ern , receberão o mesmo <{Ue 
se maroou aos E~cri viíes no c i I' e!. 
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CAPITULO lll. 

Dos Escricilt':; do Juizo dos (tifos da j'azcnda. 

Art. 131. Os Escrivães do Juizo dos f('ilos da fazenda 
regular-se-hão na percepção de seus salarios por tudo 
'l'l<llllo cstú determinado 110 Capitulo 1. 0 , para os Escri~ 
vãcs de 1.a instuncia no civel. 

CAPlTULO IV. 

Dos Escricücs de orpluios c rtUM'Illcs. 

Art. 132. Das cnrtas de emancipação ou de supple
mento de idade ..........•.................. 3,/tJOOO 

Das pro,·isões de tutella, alrarás de autorisação para 
casamcHto ou de supprimento df! licença para esse fim. 2-itOOO 

Art. 133. De cad:t termo de tulella ......•. 2,jj")OOO 
Dito de entradu de qualquer quantia ou ohjecto pre

cioso para o cofre, c de que darão conhccirnento :"t parte. 500 
E dos de sahida ou lerantamento, outro tanto. 
Art. 13ft. Da diligcncia de tirada de orphão ou me

nor da casa de seu pae ou tutor para casamento. 20.'iJ;OOO 
E alêm disto o caminho que vencerem conforn:e a 

distancia. 
J~m tudo o mais, quet· como Escrivães de orphãos, fJilet· 

como de ausentes, regular-se-hão pelo que se marcou para os 
Escrivães no civel. 

CAPITULO T. 

Dos Ercririies de 1. a instanr:ia que scn·c1111 110 crime 
e perante as Autoridadts policiaes. 

Art. 135.1 Do jurnmento de qucixn ou denuncia, ou 
de rplai<Jucr outro '!IH' perante o Juiz escrerem, ainda que 
deferido a mais de hl!ma pessoa ............. 1-";"'000 

Art. 13U. Do nuto de '!Ualific<u;ão, perguntas, ac
cusação, corpo de delicto, sanidade c de outro qualquer, 
perceberão por cada hum . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 2,j!OOO 

Art. 137. Do lauçumeuto no rol dos culpados, e 
rccommetHiação na cadêa , nada levarão. 

Art. 138. De responderem <"ts folhas corrid;1s, por 
e;Hfa pessoa udlas designadas, uilo ~eudo ex-ulliciu ... 100 
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Art. 130. Dos termos de fianças lavrados nos livros 
competentes, para os n;os se lirrarem soltos , percd>erfto 
o mesmo que tem os 'f;dwlli:les de notas pel:is r·scripturas 
que lavrfto nos liHos. 

Art. :lltO. Das inquirições de testemunhas c todos 
os mais actos r1ue praticarem em razfto de seus oflieios, 
}Jerceberão o mesmo que se marcou para os Escrivães no circl. 

Art. tlJl. As sentenças deverão ter o mesmo formato 
que as sentenças civeis, e ndlas se tri111scrercrá a autoa
ção, petição ou offieio inicial, juramento, corpo de 
delicto, despacho de pronuncia ou não pronuncia, sns
tentação ou revogação da pronuncia, libPllo, contrariedade, 
sentença c documentos a q11c ella se referir. 

Art. 1lt2. As qnr~ se tiver de extrahir dos proces
sos policiaes, conterüo a auto:1ção, pctiçfio 011 ollicio 
inicial, juramento, sentr·nça, documentos en1 que ella 
se fundar, a interpo~i~·fio da <lJlpellaçfio (havendo-a) e a 
sentença. 

Art. 1lt3. Nas de rccmso se transeren•rú a petição 
de recurso, S<'lltença ~~ docllllH~nlos a que ella se rderir. 

E nas de infracção de postura , ;1lêm das peças do 
artigo antecedente, o auto de infracçfio. 

C.\PITUI.O YJ. 

Dos Escrirües da auditoria da Jlari11fw. 

Art. 1lJ!J, Os E;;criYfies da auditoria de l\Iariulw, nos 
actos de seus ollicios, se rf'gularfio pelo que estú determi
nado para os EscriYães de 1." instancia no civcl ou no 
crime, conforme 110 caso couher. 

CAPITULO YII. 

Dos Escrinics dos Juizes de paz. 

Art. 1lt5. De cada termo de conciliacãó cffectua-
da ..•.............•.................... : . . . 2,Jt000 

E alêm disto o que I hcs pertencer pela certidão que 
passarem. 

Da declaração de nüo conciliados. . . . . . . . . . t.')j')500 
Art. 1ltü. Pelos mais actos que praticarem no cível 

ou no crime, receberão o mesmo que estú marcado para 



os Esc ri v:tes de 1." i nstancia no c i rei c no cri me, c os 
que pr;1ticarem como Tahelliãcs de notas o 11ne se marcou 
para estes. 

CAPITULO Hll. 

Dos Escriníc~· do J ury e das corrcirucs. 

Art. 1!17. Da leitura do processo no Jury, formação 
c escripta da acla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l1.J'ijOOO 

Em tudo o mais se regularão pt•lo que se marcou aos 
Escrivães de t.• instancia no ci\·el c no crime, porêm não 
se contará estada pelos actos que praticarem 110 Tribunal 
do Jury. 

CAPlTLLO I\. 

Art. 1!18. Da autoação perceberão....... :?.00 
E das rislas para a reri<w da IIUJilerat:ão tias folhas 

dos autos, de cad:t folha ......................... 10 
Em tudo o mais se rcgularflo pelo que se marcou para 

os Escrirfics do civel c do crime. 
Art. 1lJD. As sentenças que se cxtrahirem das causas 

ordinarias ou sumnwrias, cireis ou crimes, alêm das peças 
jú designadas para os processos de 1. a instancia' conterão 
mais a interposição da appcii:H.;ão, accordão final, os do
cumentos a l!UC clle se referir, não sendo os mesmos em 
lfUC se fundou a sentença appcllada. 

E as sobrc-sc1llenças serão extrahida" cotn as mesmas 
pc<:aS j~t designadas nas da 1. a lustanria. 

,\rt. 150. !'\as de n·vista, st~ndo ·~;ta IIP[jada, a scn
ten~·a dr~\·euú conter a intcrposicão da rr~\ista, accordão 
do Supremo Triuunal. Concedida a rc\ ista , P confirmada 
a sentença recorrida pela Hcl;1çüo revisora, se jú se houver 
cxtrahido sentença antes da rnista, den~rú coult!l' sómenta 
a interposição de revista , o accordüo que a concedeo c o 
da Hclar;ão re\isora, com os documentos em que ellc se 
fundar, se forem di\crsos daquellcs jú ex<n·adus ua sen
tença extrahida. i\ão se tendo cxtral:ido scntcn~:a, on tendo 
esta sido reformada pela llelação revisora, couterú alêm 
das peças marcadas para a extracção d<1s scnten<:as de 
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appellaf.'iiO, :1 in!l"rpn'i(·fin dr~ rr·ri<;!:J. Sf'llll'nr·a do Su
)ll'l'mo Trihunal; e o aeeord;•o da llr·LH:iio rr•1 isora, enm 
os tlontmcnt!>S em que se furHLtr, se forem dil'Crsos da
qnr~llcs em qrte se fundou o aeeordüo em gr{w tk appella~'iio. 

Art. 151. Nas Srnlcn~as de desr~n;ão da appellaçiio 
C :.~ggra\'OS de instrllllleii!O, aJt1m dos Ílhll'lllllPIIIOS :Jjlrc
SI'Illados á Helaçiio, eonteriio mais, ;rs primeiras, o re
querimento de audicnci:-r. cr•rtidiio do SPr~rP!ario, ~~ o 
accor·diio, e ;rs segundas, alêm do instnrmr~nto, o ac
cordiio. 

LIÍ'ITlTO X. 

/)os Rsrriui('s da (/wn('('//aria. 

Art. 15'2. Ilas n•rkrs que lançan•m nas ~~nlrnç.:~s c 
mais p;q>cis (juc trar!:iil;lo pela Cllancdlaria, pcrceiH•riio 
de c:Jd:-r huma ................................. ltOO 

Das que lizrTem prla apresr•ni:Jç:io dos embargos ;í 

Chancellaria ........................•.......... 200 
Art. 1 fi~. Das er•rtidões que pass;m~m c das husr:as 

n~ceberiío o llli'SillO que se marcou para os Escril'ãcs de 
1.• Instancia no CíveL 

L\l'lTlLO Xi. 

Dos Scr'J'c/rtn'as dils lldarlir's. 

Art. 15!t. D<1 aprcsent:~ção, distribuição c conta do 
preparo IJIIe bnç:~rem nos Processos IJUe subirem ao Tri
hunal da Helaçiio por appellação ou por qnalqucr outro 
recurso, perceberão por todos estes actos... . . . t .Jl':OOO 

E da cont<1 do prcp<1ro p<1ra os embargos ..... 3GO 
Art. t 55. Das Provisões que passarem para Atlrogados 

não formados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lt -mooo 
Ditas para os Solicit<1dorcs, c outras qu<1esquer para 

exerci cio de olficios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.jj:)lt00 
E pelos registros de ln11nas c outras. . . . . • . 1 W)GOO 
Art. 156. Da ordem de llaúws Corpus ... t;cJOOO 
E dos Alvar{ts de soltura ...............•..• 500 
Dos juramentos, exames, certidões c buscas, o mesmo 

que tem os Escrivães de t .a lust~wcia no Cil'el. 
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C:APITULO XII. 

Dos Continuos das Relações. 

At·t. 157. De correr a folha c certidões que nellas 
passarem. . • . . . . • . • . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . • . • . • 2;n')OOO 

Do registro dos mandados contra os Advogados. 300 
Art. 158. Da carga que lanção das braçagcns no livro 

respectivo e autos, pcrceberã aquelle que serve de Es-
crivão ......•.•....••.......••...........•..... 160 

E o que serve de Thesoureiro, o mesmo. 

TITULO lll. 

Dos Dútrihuidores, Contadores, 0/ficiars de Justira, 
Porteiros e outros Empregados do Fôro. · 

CAPITULO I, 

Dos Distribuidores. 

Art. 159. De toda e qualquet· dibtribuição feita em 
andiencia. • • • • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . 400 

Dita feita em seus cartorios, qualquer que seja o 
objecto. . . • . • . • . • . . . . . . . . . • . . . • • . . . • . . . . . • . . . . 300 

Das certidões que passarem e das buscas de livros 
percebet•ão o mesmo que tem os Escrivães de 1. • lnstancia 
no Cível. 

CAPITULO 11. 

Dos Contadores. 

Art. 160. De contar o principal e custas em huma 
Causa ordinari~ .•.........••..•.............. 3;n')OOO 

E tendo sómente custas a contar .......•..• 2,ZZ:.OOO 
Das Causas summarias, principal e custas. . • 1,m500 
Custas sómente a contar ...•.............. 1,',lt!OOO 
De qualquer incidente, seja a causa ordinaria ou 

summaria.. . . . . . . . . • . • . . . • . . . . • . • . . . . . • . . . . . 1.'2tOOO 
Art. 161. De contar juros, premios ou rendimentos. 

de cada anuo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
E não chegando a anuo. . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Dos rateios que fizct·em, pot· cada pessoa por quem 

tenhão de ratear terão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
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De contar o rendimento que tiver cada hum dos or
phãos , qualquer que SPja o numero c valor dos bens, 
terão por cada a uno. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Art. 162. De contat· as custas nos autos de inven
tario c ralear pelos herdeiros. . . . . . . . . . . . . 3./DOOO 

Da conta ou calculo que fizerem nos ditos autos, 
quando houver hum só herdeiro: 

Até 2.000./DOOO ..•..............•• 2,;',';000 
E dahi para cima mais 1./1)000 sobre catla conto, nunca 

porêm excedendo de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10;n'·OOO 
Da liquidação nas arrecadações do Juizo de a uscn-

tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3;zj)OOO 

CAPITULO III. 

Dos Ofliciaes de Justira. 

Art. 163. !las citações ou intimações que fizerem 
dentro da Citlade ou Villa, terão por cada pessoa ci-
tada .............•......................... 1,')'j;500 

Porêm se tiverem de ser citados mais de dons litis
consortes moradores dentro da Cidade ou Villa, de cada 
hum... . ...•......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1.')t000 

Da certidão que passarem de não achada c occultação 
para ter lugar a citação com hora certa.. . • . . . . • . 500 

Da contra-fé que passarem ..•............ 1./tOOO 
Art. 10~. Do auto de penhora, embargo, seques

tro, deposito, leYantamPnto, arrombamento, prisão, ou 
outro qualquer, perceberá cada hum dos Ofliciaes. 3./j)OOO 

E alêm disto o que lhes couber pelas citações que 
fizerem. 

E do auto de diligencia não cffectuada ........ 500 
Art. 165. Das citações e mais diligencias que pra

ticarem fóra da Cidade ou Villa, cujos lugares declararão 
nas certidões e autos que passarem, alêm do que lhes 
está marcado nos Artigos antecedentes quando a ida, es
tada e volta não exija espaço maior de cinco horas. l!.jj)OOO 

Exigindo maior espaço, qualquer que seja o numero 
de horas .•.........................•.....•. 6./j)OOO 

Art. 166. Aos Officiacs uc Justiça lambem se dará 
conducção quanuo a distancia o exija, e isso declararão 
nas certidões para se contar a final, e carrrgar :í parte 
vencida. 
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CAPITULO IV. 

Do l'ortciro da Clwnccllaria. 

Art. 167. De cada sentença, carta ou papel que tran
sita I' na Chancellaria. . • • . . . . • . • . . . . • . . . . . . • • • • • • 300 

Do recebimento da petição para embargos ...... 200 
Do recebimento dos embargos e remessa dos mes-

mos ...........•....•••....•.....•............. 300 

CAPITULO V. 

Do Porteiro dos Auditorias. 

Art. 168. De cada citação que fizerem em audiencia, 
de que passarem certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ltOO 

Art. 169. Perceberá meio por cento sobre o valor 
dos objectos arrematados, guardada a regra do Art. 175. 
Quando por não haver arrematantes tiver lugar a adjudi
cação com abatimento, o meio por cento será calculado pelo 
valor da adjudicação. 

Art. 170. Dos pregões nas posses levarão.. 3;1tOOO 

CAPITULO VI. 

Dos Avaliadores. 

Art. 171. De avaliarem huma casa terrea com sotão 
ou sem elle, perceberá cada hum dos Avaliadores .. 4.77:'000 

Sendo de sobrado com hum ou mais andares , com loja 
ou cocheira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ü.i'tJOOO 

Quando a avaliação for de parte das bemfeitorias destes 
predio5, ametade destas quantias. 

Do rendimento ou aluguel do predio ou reparo do 
que elle necessite I cada hum. • . . . . . . . . . . . . . . 2tÜ)OOO 

Art. 172. De cada escravo que avaliarem até dez 
inclusive, perceberá cada hum dos Avaliadores por cada 
escravo. . ..•........ · . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 1 ;ft~OOO 

Excedendo o dito numero, por cada hum escravo 
1nais .•........................................ 500 

Excedendo de cem , nada mais. 
Art. 173. Dos bens moveis e outros semoYcntcs, 

posses, c bemfeitorias de predios rusticos, perceberá cada 
Avaliador. 1 •••••••••••••••• - ••••••••••••••••• LJ.'JtOOO. 



Art. 17â. Das canôas, botes, saveiros, lanchas e 
as mais embarcações miudas de vela ou remos que na
vegarem dentro dos Portos, perceberá cada hum 2,']'t:OOO 

Das· embarcações de alto bordo e seus pertences, e 
de todas as mais que fazem o commercio de barra fóra , 
cada hurn. • • • . . • • . . . • . . . . . . • • . . • . • • • . • . . . • . 6.')'t000 

Art. 17 5. De prata , ouro, brilhantes e joias pre
ciosas, receberão ambos os Avaliadores, até cincoenta contos 
do valor dado, meio por cento, e dahi para cima nada mais, 

E o mesmo se observará a respeito dos relogios. 
Art. 176. Quando tenhão os mesmos Avaliadores de 

fazer nova avaliação por defeito da primeira, nada re-
ceberão ; e a isto poderão ser compellidos com as penas 
de desobediencia. 

Art. 177. Aos Avaliadores se dará conducção se a 
iistancia o exigir, e terão elles direito aos mesmos emo· 
Jumentos de caminho e estada, e nos mesmos casos em 
que aos Escrivães do Cível compete. 

CAPITULO VII. 

Dos Partidores. 

Art. 178. De cada partilha ou sobrepartilha perceberá 
cada hum delles : 

Até 1. ooo;mooo. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2;mooo 
Da h i para cima mais 2.jt000 sobre cada 1. OOO,J'tl que 

acci'escer até 10.000<7!l, e do que exceder de 10.000<7!l 
mais 1,']'t:OOO sobre cada t.000<7!l até 20.000,')tl, e nada mais 
dabi para cima, vindo a ser o maior salario para cada 
hum ....•••..••...•.•.•.•....•••.•..•...•. 30,']'t:OOO 

Havendo rateio, iguaes quantias até 10.000,']'ti da som
ma a rateiar. 

De 10. OOO.Jl') a 20.000.Jl'), mais 500 réis sobre cada 
1. OOO.j)) 1 e dahi para cima nada mais. 

CAPITULO VIII. 

Dos Peritos. 

Art. 179. Dos exames, vestorias e corpos de delicto 
que não dependerem de exame medico ou cirurgico , cada 
hum dos Peritos •..•.•.••••.•..•••..•. , .••.•. b,']'t:OOO 



Dos corpos de delicto, exames de sanidade, ou qual
quet· outro exame medico ou cirurgico, cada hum dos 
Peritos. . • . . . • . . • . . . • • • • . . . . • • • . . . . • . . . . . . . 6;rtl000 

Pelo exame cadaverico physico ou chimico , para cada 
hum dos Peritos. . . . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 30,:;000 

Art. 180. Pelo arbitramento de fiança, multa ou li
quidação do valor do objecto sobre o qual se tiver de de
termina•· a multa, para cada hum. . • . . . . . . . 2.'Jj';OOO 

TITULO IV. 

CAPITULO I. 

Dos recursos. 

Art. 181. Da exigencia ou percepção de salarios in
de,·idos ou excessivos por parte dos escrivães e mais em
pregados e officiaes, poderão as partes recorrer para os 
respectivos juizes por huma simples petição, e estes, ou
vindo o escrivão ou o official de quem a parte se queixar, 
decidirão sem mais formalidade nem recurso algum. 

E dos empregados das relações, para os respectivos 
presidentes, do mesmo modo. 

Art. 182. Dos emolumentos e assignaturas dos juizes 
de direito do cível e crime, dos feitos da fazenda, prove
dores, auditores de marinha e chefes de policia, poderá 
a parte que se julgar lesada recorrer para os presidentes 
das relações do districto. 

E das outras autoridades judiciarias e policiaes, para 
os juizes de direito. 

Art. 183. Os juizes que levarem por seus actos sa
larios inde\idos ou excessivos serão respousabilisados cri
minalmente , e plêm disto condemnados pelos juizes ou pre
sidentes dos trinunaes para os quaes a parte recorrer na 
fórma do Artigo antecedente, a restituir em tresdobro o 
que de mais levárão. 

Os escrivães, tabellifies, c demais officiaes dos juizes 
e tribunaes , que exigirem ou receberem custas excessivas 
ou indevidas , ou por causa dellas demorarem a expedição 
dos autos, termos ou traslados ( Art. 1Slt) , serão condem
nados pelos respectivos juizes ou pelos presidentes dos 
tribunaes nas penas disciplinares seguintes : 

Prisão até cinco dias. 
Suspensão até trinta dias. 
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Restituição em trcsdobro do que demais rccebêrão. 
Estas penas são independentes da responsabilidade cri

minal, que, não obstante cllas, póde ter lugar. 

CAPITULO II. 

Disposições geracs. 

Art. 1.8lt. Os salarios marcados no presente l'cgimcnto 
serão pagos logo que sejão concluídos os actos respe
ctivos, e os escrivães e mais officiacs cotarão á margem a 
sua importancia, declarando de quem os houverão e rubri
cando a cota, a fim de que na contagem dos autos seja e lia 
debitada ou creditada a quem de direito for. 

Esta disposição não comprehende quaesquer autos, ter
mos, traslados, diligencias ex-officio, ou em cuja expe
diçfto forem interessados os orphãos, pessoas indigentes, a 
justiça publica, fazenda nacional, provincial ou municipal, 
a provedoria de capcllas c resíduos, e os ausentes. 

Art. 185. Os advogados, que se não conformarem com 
as taxas marcadas neste regimento para os seus trabalhos, 
poderão requerer arbitramento por meio de louvados no
meados por ambas as partes. 

Art. 186. Continuão em seu vigor as altribuições dos 
chancellel'es sobre o excesso de cscripta das sentenças, cartas 
c mais papeis que transitão pela chancellaria. 

Art. 187. Ficão revogadas todas as Leis e disposi
ções em contrario. 

Palacio do Hio de Janeiro em 3 de l\Iarço de 1855. 

José Thomaz Nabzu;o de ArauJo, 



DECRETO N. 0 1.570 -de 3 de 1\lar~o de 18G5. 

Dá nova organúação á Guarda Nacional dos Municipios 
de Serinhaem, Rio Formoso, e Barreiros da 

Província de Pernambuco. 

Attendendo ti Proposta do Presidente da Província de 
l'crnamhuco, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica creado nos l\lunicipios de Serinhaem, 
Rio Formoso, e Barreiros da Província de l'crnambuco, hum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes , o qual compre
!JCntlerá no Município de Serinhaem dois Batalhões de In
fantaria de seis Companhias cada hum, c huma Comvanhia 
avulsa da reserva; no do Hio Formoso hum Esquadrão de Ca
vallaria, hum Batalhão de Artilharia de seis Compandias, c 
hum Batalhão de Infantaria do serviço aclivo de seis Com
panllias , e huma Secção de Batalhão da reserva de duas Com
panhias; c no de Barreiros dois Batalhões de Infantaria do 
seniço activo de oito Companhias cada hum, c huina sec
ção de Bntalh5o da reserva de duas Companhias. 

Art. 2.• Os Corpos terão as suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da l'rovincia na 
conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do !\leu Conselho , Mi
nistro e Seéretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em tres de Março de mil oitocentos cincoenta c cin
co, trigesimo quarto da Independcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

José 1'1wma::; 1Yabuco ele ArauJo. 

I 
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DECRETO N.• t.!l71- de 3 de 1\larço de 1855. 

Concede hum credito st1pplementar de 2:650~000 á t•erba 
<< Empregados em disponibilidade>> do § 3 do Artigo 4. • 
da Lei N.• 719 de 2S de Setembro de 1853 no corrente 
anno {tna11ceiro de 1854- 55. 

Attendendo a insufficiencia do credito votado pelo Pa
ragrapho terceiro do Artigo quarto da Lei do Orçamento vi
gente numero setecentos e dezenove de vinte e oito de Se
tembro de mil oitocentos e cincoenta e tres para pagamen
to dos vencimentos dos Empregados em disponibilidade do 
Ministerio dos Negocios Estrangeiros no corrente anno finan
ceiro de mil oitocentos e cincoenta e quatro a mil oitocen
tos e cincoenta e cinco , e á urgente necessidade de satis
fazer taes vencimentos, Hei por bem, Tendo Ouvido o Con
selho de Ministros na fórma do Paragrapho segundo do Artigo 
quarto da Lei numero q•1inhentos e oitenta e nove de no
ve de Setembro de mil oitocentos e cincoenta , Conceder hum 
credito supplemenlar á mencionada verba de dois contos seis
centos e cincoenta mil réis, devendo este credito supplemen
tar ser opportunamente incluído na proposta que houver de 
ser presente ao Corpo Legislativo para ser definitivamente 
approvado. 

O Visconde de Abaeté, do Meu Conselho e do d'Estado, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
tres de Março de mil oitocentos e cincoenta e cinco , tri
gesimo quarto da Independencia e do Iwperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Abaeté. 
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DECRETO N. 0 1.572-•k I tk ~larço d'~ 18:>:í 

Vcclara como se devem rr!Jillar us I'r,·sidcn/('s rlo.s Trihunnrs 
c )llizes, para a suspcnsr1o corrcccional dos lúcrirücs 

on Tabelliães , que Jlerrwte elles servem. 

Hei por bem, U~anuo da atlribnição qun ~le confere 
o Artigo cento e dois paragrapho doze ua Constituiç<io, Ten
do ouvido a Secção de .Justiça do Conselho d'Eslaclo, De
cretar, que os Presidentes dos Tribunaes c Juize~, pelo que 
respeita á suspensão corrcccional dos Escrivües 011 Tahellifíe~, 
que perante ellcs servem, se regulem, quanto ao tempo, 
fórma, c casos della, pelas disposi(,'ões do !Jeerdo numero 
oitocentos e trinta e quatro de dois de Ont11hro de mil oi
centos cincoenta e hum, Artigo cincoenta , paragrapho ter
ceiro , e Artigos seguintes. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do i\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estatlo dos Negocios da .I 11sl.iç.a , assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacío do Hio de .la· 
neiro em sete de .Março de mil oitocentos cincocnla c cinco, 
trigesimo quarto da lndependencia e do lmpcrio. 

C.Jm a R nbrica de Sua Magc~tade o I m peratlor. 

)os i Thoma: .Yabllco de ,f rw~jo. 

{;onsulta da Scwt•iio ele .Ju~tit•lt, elo {~ouiiilt~lho 
ti" Estudo, a •tn~~ se t•clf.we ~ Ueet•cto n." 

•. ~;~ clt~ ; ch~ Ttlat•t,>o cl~ ~~~~. 

Senhor. -Mandou Ynssa ~la~cstai)C Imperial, por Aviso 
de 8 do corrente, remcller ;Í ~e~·~·iio de .Justiça do Conse
lho (\'Estado o Officio do l'residcnlc da I'rovineia da Bahia, 
1latado de 11 do mcz antece;rlente. soh n .0 ~l7(j, c.<) brindo 
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o Jo Juiz de Direito da Comarca de Itapicurú, em que con~ 
sullou se o Juiz Municipal e <le Orphãos <lo Termo do mcs~ 
mo nome tem a faculdade tle suspender , por seis mezcs, 
o Escri1ão tle Orphãos que com clle serve, bem como, 
por copia, a resposta que, de accortlo com o parecer do 
Jlrcsideute interino da Uelação re~pectiva, dera o mesmo Pre~ 
sidcnte <la Bahia, ao Juiz de Direito, a fim de que a re
ferida Secção consulte com seu parecer sobre semelhante 
objecto. 

A Consulta que ao Presidente da J>rovincia fez o Juiz 
de Direito da Comarca de llapicurú , hc a seguinte. 

<< lllm. c Exm. Sr.- Vou submcttcr ao conhecimento 
« e decisão de V. }:x. hum acto que acaba de praticar o 
« Dr. Francisco Maria de Almeida, Juiz l\Iuuicipal e d'Or
« phãos deste Termo, suspendendo por huma simples llor~ 
« taria, e pelo longo espaço de seis mezes , ao Escrivão de 
« Orphãos, Ilygino ferreira da Costa, fundando-se o mes
« mo l\lagislrallo na Ord. do L. o J ." Tit. 20, que concerne 
<< especialmente ao Escri;·ão da Chancellaria da extincta Casa 
« da Supplic;:u;iío, he obsoleta, c caducou inteiramente com 
« a extincção desse Tribunal no Brasil; c desejando por ou
« tro lado que em taes ma lerias não percão os Juizes a 
« força moral que devem exercer para com os seus Escri
« vã~s, e mais Officiaes que perante elles servem, deixei 
« por isso de, por emquanto, acceitar a queixa que o re
<< ferido Escrivão deo perante mim do excesso e violencia 
<< com elle praticada pelo mencionado .T uiz, preferindo an
<< tes para melhor disciplina do rôro desta Comarca, que 
« hum tal negocio venha decidido por Y. Ex., cuja sahedo
« ria c superior Autoridade por certo imprimirão nellc o 
« preciso sello da imparcial justiça. Permitia V. Ex. que 
<< eu emitta aqui a minha humilde opinião á respeito da 
« referida suspemão , que, segundo me parece , contêm em 
« si hum verdadeiro excesso c abuso de Autoridade da parte 
« do Dr. Juiz Municipal deste Termo. Não serei cu quem 
« conteste o direito que tem qualquer Juiz de suspender 
« correccionalmente os seus [scriYiícs, em certos . e deter
« minados casos ; mas entendo que huma suspensão por seis 

<I mezes, fundada no § 46 da Ord. L" 1." Tit. 79, con
<< tra hum simples Escrivão de Orphãos , que não he Ta
« bellião, perde o caracter da pena correccional, e se re
« veste do de huma sentença criminal, que não pôde ser 
<< dada senão precedendo processo, e audiencia do condem-
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« nado. J~ntentlida a Ord. citada por outra fórma, então ue 
<< nada valem nem a nossa Constituição Política , nem a 
K Lcgislaçiío Criminal em vigor. Como privar, }~un. Sr., 
<<.por espaço de seis mezes a hum Empregado , com Pro
« visão vitalícia dada por Sua i\Iagestade Imperial, dos emo
" Jumentos do seu olllcio de Escriviío? Não será isso huma 
« grave pena imposln <Í titulo de correcção, qunnt!o a me
« recei-a, devia o Escrivão ser processndo convenientemente 
<< nn fórmn da Lei'? Assim o entendo cu, contra o parecer 
« do mcncionauo .Juiz i\Iunicipal, c para evitar conllil'los 
<< h e que lenho a honra de pedir a V. Ex. os precisos cs
'' clarecimentos, tanto mais que qualquer resoluçiío minha 
'' tendente a refreiar o caracter arbitrado de tal i\Iagistra
" do he logo acoimada de despotismo e vingança de minha 
'' parte; - palavras que clle profere por toua n parte pe
'' rante os povos de minha jurisdicção , não contente de as 
« repetir muitas vezes em Officios seus, que me dirige. -
« Como Juiz superior da Comarca, se muito desejo manter 
" a disciplina do Fôro , e a ohcdicncia dos subalternos ás 
" ordens Iegaes dos superiores, nfio h e somenos o meu de
" ver de propugnar pela innocencia contra a oppressão c 
" arbítrio, quando felizmente possuímos Leis que n1ío de
« vem servir de mero capricho a seus e'<ecutores. Por tüo 
<< justa razão aguardo de V. E'!:. a prompta decisão, como 
« costuma , de hum negocio que a!fecta aos direitos sa
« grados de hum seu governado.- Deos Guarde a V. Ex. 
« - Itapicurú, 20 de Outubro de 185\..- Illm. c Ex. Sr. 
« Presidente da Província.- O .Juiz de Direito da Comarca. 
<< .João Antonio de Sampaio Vianna. » - A esta Consulta 
l!eo o Presidente esta solu{'[ío.- « Em resposta ao Offido 
« de 20 de Outubro pnssado, em que \'m. consulta se os 
<( Juizes de Orphãos pót!em ou nilo suspender os respectivos 
" Escri\;íes pelo tempo de seis mezes, como pratidra o .Juiz 
<< de Orphãos do Termo de llnpicnrú dessa Comarca com 
<< o bcririío Ílygino Ferreira da Costn, tenho a dizer-lhe, 
« de ncr,onlo com o Presidente da Helaçilo , que não ha
" vendo Lei alguma que hnja revogado n Ord. do L. o 1 . " 
« Tit. 7!) § 4G, qne <lá huma tal altribuição aos Juizes, 
<< antes estando em sen inteiro \'igôr, como se deprchendc 
'' da scgnntla parte do Artigo 310 do Codign Criminal, nfio 
" se pit:le rwgar aos .Juizes de Orphfios e Municipaes essa 
<< facnldade que lhes hc propria. Entn~tanlo \'Cnclo-~e <la 
., Portaria da SlHpensfio conlr:J o supracit:Hlo J>criYilo, que 
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« o suspende paru ser responsabilisado , c niío sendo justo 
<< que algucm solfra <I nas penas pela mesma falta, dc\·erá 
« o Juiz limitar-se iÍ impu~içiio da pena corrcccionnl, ou 

<< instaurar logo o competente processo de responsabilidade. 
<< l:umpre outrosirn observar que a fucuhlade dada aos .lni
<< zes pela citada Onl. 11ão he hum direito discriciouario, 
« qne no seu uso não encontre limite senão a vontade dos 
« J uizcs ; ao contrario as fi1!tas puníveis devem ser especi

<< ficadas para fundamento do ucto c emenda do culpado.
" Deus Guarde a Vm.- Palacio do l:overno da Bahia,!) tle 
<< Dezembro de 185í.- .Joiio 1\lauricio Wanderley.- Sr. 
<< nr .• Juiz de Direito da Comarca de Itapicurú. »-Ouvi
do o Desembargador Procmador da Corôa, tleo o seguinte 
parecer. - << Encontro neste negocio huma scric de aclos, 
" a que niío po~so dar a minha npprovação , porque os 
<< reputo illegaes. - U Juiz de Direito proponente , segnn
« do confessa ingenuamente em sua representtH,:ão ao l'resi
« dente da Província , niio quiz acceitar por emquanlo a 
,, queixa do :Escriv<io contra o Juiz ~Iunicipal c de Orphãos 
•< pelo haver suspcn~n. para , ~eguudo diz, não fazer per
" der o mesmo .Iuiz ~lunicipal a sua forra moral, quando 
" o seu imperioso dever era proceder nessa queixa irnmc
•< di ata mente como a Lei mamla, c pronunciar sobre clla, 
•< St'gundo entendesse de Direito, dando os recursos, que 
•< se interpusessem, para que nos respectivos Tribunaes de 
<< .lusitça se determinasse o que fosse justo, iuterprctondo
<< se a~ Leis , conforme as regras de julgar, c a compctcn
•< cia dos mesmos Tribunacs.- Bcceiou tirar a força mo
<< r ai ao Juiz dos Urphãos, sacrilicando a força l'olilica das 
•< Leis , que a perdem , logo que o executor he o primei
'' ro a suspendcl-as por motivos de conveniencia, e PUen
'' l,'o~s tlc qualquer natureza. -l'refcrio consultar o Presi
'' dente tia Província: outro erro irulispensavel, ponprc os 

•< l'n~si<lenl<~s niío siio assessores dos .I uizcs, nem podem 
•< tlispensal-os de seus deYcres, sob sua responsabilidade.
'' O l'rcsitlenle qlle nenhuma ingeremia podia Ler ne~le caso 
•< o.·t·orrente, sujeito c\clusivamcntc ao Ftlro .Judkial, em 
•< lugar de repcllir, como devia, similhanle proposta, c 
'' atlvertir o Juiz, para desempenhar a sua ubrigal,'iío, cn
" lcndeo que devia omir o Pre~idcute da Hcl;u;no, fieawlu 
« enlrct<lnlo suspenso o Est:riviío, c ~u:<pc11sa a quei\a.
" O l'rcsidenle da llel;u;Cw entendeo, que a c~pecie esluva 
,, comprehendiúa wJ A1 ti~o 31 O tio Codigo Crillliual, por 
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« Yirtutle do qual vigorava o § M) da Oro. Li v. 1." Til. 7~1, 
" c qne o Juiz Munkipal usára tlc indescupavel direito, fui
" minando a suspensão de seis mczes , sem appellac;ão nem 
<< aggravo. Fez-se, portanto, .Juiz, ~em competenciu, julgan
« do S•)bre a premissa, que não parecia liquida ao Juiz de 
" Direito, c que déra lugar a atldiar-se por ernqnanto a 
" acceitac;ã() da queixa, por cansa da for~·a moral do .Juiz que
<< rellado.- Tudo isto passou, sem que se jnlga,se dever 
" ouvir-se o Juiz querdlatlo, nem saber-~e, que suspcn
« são fora essa, qual o seu fundamento, quaes as cau
~ sas : pelo menos nada disso consta dos pupPis jun
" tn.;.- O Presidente da Provi nci a, q uc , segundo se co
« lhe da sua decisfio, pôde obter h uma certidão da Porte.
<< ria da suspens<io, revelia ainda huma cireunstancia no
'' lavei , c he , que nessa Portaria se dcdara , ser o Es
<< crir<io su-penso para ser rcsponsahilisndo competentemente; 
<< c por cumulo ás já apontadas irregularidades resolve, em 
<< conformidade com o Presidente da Hclação , q•wnlo <Í prc
" mi~sa; advertindo por accrc,cimo ao Juiz de J)ireilo, que 
« o Juiz Municipal tleria c"colht~r de duas huma, ou !:

<< milar-sc ;Í snspen~ilo, como pe11a corrcccional, ou inslall
" rar logn processo de rcsponsnbilidadc, porque o Escrivfio 
<< nüo póuc sujeitar-se a duas penas pelos mesmos uelictos.
<< Assim ao que parece terminou o negocicio da queixa do 
<< Escrivão.- Por este relatorio, que reputo exacto, á vis
(( ta dos documentos juntos , resolverá o Governo Imperial 
« sobre os factos occorridos como julgar em sua sabedoria 
" c justiça.- Se me cumpre interpôr parecer sobre a dis
(( putalla premis~a , direi franramente , que estando a cs
<< pccie da Ord. citatia comprchendit!a na illimilada dis
<< po~ição do .\rtigo 129, § 6.", c Artigo 15'~ do Codi
<< f!ll Criminal, n<io posso olf'S('obrir motivo algum plau
•< ~i1 1'1, para que ~e ronsidt·re sttbsi.•!t~nte o citado § f!() 

« tio L·· 1." Til. 7!1 da Ord. : sendo para mim inadmissi
(( nl, por ihjmidica, a r.1ziio, i1 que recorre o !'residente 
<( da Ht:la~·üo, t'urni<Hla na tll'l'l~S'itL!de do-- .lits cot:endi. -
<< Nem eonsitlero ha\cr silllilhantn necessidade ;Í 'isla dos 
•< Artigos citados, c de outros do mesmo Cot!igo, nem, 
« quando homcssc , seria isso fundamento legitimo, para 
<< lbr-se por Yigorosa hurna di~.po~iç:lo r;lllnra c revl)gada. JJ-

A Sec\i10 cuuforma-:"~ colil o parcrl'r do lJescmbarga
dor Pronrrador da Corôa, tendo port'·m 1le a1·•.Te:::centar al
:.mmt~~ observações. 



O Codigo Criminal do Jmperio, publicado em princi
pias de Janeiro de 1831 null iflcou toda a Legislação Penal 
anterior, com as unira~ c poucas cxcepçiJes que fez, c dis
pôz 110 Artigo 310 o scgu:rlle- <<Todas as acçõcs ou omis-
5fJcs, que, sendo criminosas p(lr Leis anteriores, não suo 
como taes consideradas no presente Codigo, nfio sujeitarão a 
penn alguma que j;í esteja impo~ta por sentença que se te
nha tornado irrcvognrcl on de que se não conceda revista.>>
Exceptuando-sc :-As acçücs ou omis~õcs não declaradas nos
te Codigo, c qnc niío sfio puramente criminacs, ;ís quacs pe
los Hcgimcntos das Anloridad<'s c Leis sobre o processo, 
esteja imposta nlgumn multn, ou outra pena, por falta do 
cumprimento de algum dever ou obriga~·;io.-Jle portanto evi
dente que todas aquellas nt\·oes c omissoes, ;Ís quaes o Co
digo l'cnal impüe penas, 11iío po<lem ser punidos pelos Juizes, 
ainda quando se trate de Ollieiacs de seus .Juizos, com penas 
discricionarias , por bem da Ord. do Li v. t. o Tit. 79 § 46. 
Dos papeis presentes iÍ Scc.çilo nilo se colligc quacs fo,s<~m as 
acç!Jcs ou omisst'Jcs !JIIC <!enio lugar ;Í SII'Jwnsilo do Escri
vüo dos Orphüos pelo .Juiz ~lunicipal c de Orphüos de Ita
piwrú , pelo tempo de ~eis nH·zes. -Se a ncçfio ou omissiío, 
de que foi arguido o Esni\'liO csLí eomprchcndida no Co
digo penal, e'Xor!Jitou manifestamente o Juiz ~lunicípal, por 
qrwnto o mesmo fado niio púde estar sujeito a dttas penas, 
huma declarada na Lei, c outra arbitraria , que póde ser 
maior que aquella.- Em todo o caso o .Juiz )lunicipal exor
J,ilou, impondo a SllSJICJJ,fio por seis mezcs.- O Codigo 
Criminal ern qua'i lodos os casos de fnlta de e'Xncç;1o nr·> cum
primento dos deveres, imp(Je a pena de suspensão, de hum a 
nore mczcs , de hum a Lres anJlos , de hum a Ires mezes, 
de quinze dias a trcs mezcs, & c. -H e por tanto e\'idcnle que 
o Corligo Penal considera eriminosa a acção ou omissfio, a 
qual cabe, no minin1<1, a pena de quinze dias de suspensfio-. 
Scriil hum conlrasen:'D dar ás AuloriJadcs .Judiciarias, em 
virtude de hurna Lcgislaç;io de 1603, que o Codigo Penal 
refundia em si, a faculdade de impôr por fados niío qua
lificados nil Lei, penas mniores, salvo porêm o caso em que 
alguma Lei ou Hegnlamcnto especial, especialmente a impo
nha.- A Sccçiío entende que a faculdade dada pela Ord. 
do Li v. 1. o Tit. 79 § Mi, se deve entender rcstricta c mo
dificada pelo C:odigo Penêll, dando-se sómente á respeito de 
aqücs c omissões que nüo forem puramente criminacs, c 
não podendo os .Juizes irnpôr seniio huma suspensão por tem-
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po meno1· que o minimo, que o Cotligo Penal impõe geral
mente nos casos ôe rcsponsahilitl:ulc , salvos unicamente 
aquelles casos, em que huma Lei 011 Hcgulanlünlo especial 
autorisc especialmente a fazer o contrario.-- Vossa l\Iages
tade Imperial, porém, l'llandar<Í o que for mais acertado. 

Sala das Conferencias da Ser.ção rle .Justiça ôo Conse
lho d' Estado em 29 de .Janeiro de 1 ~55. 

\'isconde de Urugay. 

\"iscomle de "laranguape. 

l\larquez ô' Abrantes. 

Sendo o aclo <le suspensão, como das informações cons
ta, decretado com a clanzula --de responsabilidade -, <Í rln
'ida Slhcitada não he applicavel a Ordenação Livro 1." Tit. 
7() § .'~G, que se refere á suspensão corrcc:cionnl, senão a 
Ordenação L" Lo Tit. 100 §L", que regulam a suspensão 
prcrenlira, ou nos casos de responsabilidarle ; obron irregu
larmente o .Juiz de Orphfios, visto corno esta ( lrt!cna<:ão esl;Í 
re\Oga:la pela Legislação posterior, segundo a <[na! a smpen·
Siío preventiva, anterior iÍ pronuncia, ou nos casos de res
ponsabilidade, só póde ser decretada pelo (~oremo Imperial, 
ou pelos Prcsi<lentcs nas Pro1incias, salvas as cxcep~~ões ex
pressas nas Leis. 

Como parece á Secçiio, quanto iÍ Ortlcnaçiio L. o 1. o Tit. 
100 § t. o, ou suspcusiio correccional, regnlando-sc os .Juizes 
pelo qne respeita ao tempo c fúrma dclla pelo Decreto 8:H 
tle 2 de Outubro de 1851, Artigo 50 § :lo, c Artigos se
guintes.- Paço 2'1- de Fevereiro tlc t8.):l. 

Com a Ilubrica de Sua )[age~tarlc o Imperador. 

José Thoma;:, !Yabuco de Araujo. 
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DECRETO N." 1.57:~-tle 7 de ~larço tle tF;.);), 

]!.'lera o u11mero dos Corretores de fundos publicas, c de mer
cadorias da l'mça da CuJÚlal do llli]!CI'Ío. 

Hei por bem, sobre Consulta do Tribu11al do Commer
cio tia Capital do lmperio , Decretar , que o numero dos 
Corretores de fundos publicos da !'raça da Capital do lm
pcrio fique elevado a tJnaturzt~, e o dos Corretores de me r· 
cadodas a doze . 

. José Thomaz Nahuco de ,\ranjo, do i\leu Conselho, ~li
nistro c Secretario d'E,tatlo dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entcwlido c faça C'{ecutar. l'alacio do Bio de .Ja
neiro em sete de Março de mil oitocentos cincoenta e cin
co, lrigesimo quarto da lntlcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Jo.w1 Thoma;:; JYabuco de Araujo. 

DECHETO N." 1.374.- de 7 de 1\larço de 1835. 

Declara que das decisões sobre matcria de competencia da
da.~ em qualquer Juizo, ainda que as causas caibão 11a 
alçada , ha agyraro dt~ ]lctiçiio Olt instrumento, e marca 
a flírma rlo J!roces.w c s>rpcriore.,, que dcllcs dcrl'm conhecer. 

Hei por hem, l\anliu da allrihui~fln. qt:t' ,\!e confere 
o Artigo cento e dois par;J~rapho dozt' tla Con~li!nit:fín. Ten
do omido a Secção de .ltt~liça do Conscl!w d' E~tatln so
bre a reprc;;entat;Jo til) l're•i,kntc da Rebçiiu da t 'i•rtc , De
cretar. qtH' na~ llcci~i:>c~ ~''l'rt' m~ll,'t iJ tl,• rnmpckt~ria. pro
feri,Ja• Pt'lt·~ .lnize,; tl·: 1\!l, oi\J i'·'l' qn<tcoqucr t•utr.•s .luiLe~. 
ainda iJ1lC a~ UHt5a5 c;1it•dO 1::1 al•:a.\,1. haja <1;'"raYo de pc

tiçih ou in-trnrn~nL•. "::nol.o a f, •' InJ U•.• rrC'l'l'"'O c ~upcrio
rc• que d.:Jle; •!e,·;:·m ; ·•n!: _· '- ~. t_·;; !l:;'-':li•':' e;;tat-dccidt•S pe
}f, ll(~~~ret0 n~tr!!·-.:rrJ ·-~~nt _, e ·1·~ -1;·_:~-~a ~~ tr-~~ •.lo2 dllinz(· ,lc ~ar ... 
('(} <Jr· mil (i'·-,,.,_ ~-- .•.•. " 1.- ;. ' 
,. i J .J ~ '.J • - ••• :., 1 1 • -' ! . , I • _ I ..t. • _, ~ ~ , 

L:: 1!.·.::. ;Z \ : • - • - .\: ·:; ·• l :· '·kl C:·:-:;;-::lh·'· )J.i-
1- i~.) r~ ' ' ~ -_ ~- . . ; l ~ ~ \ ::_:- -.... :; 1 } ·_:.;.;.; ' ~. J_~:o.im 
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n tenha enlcllllitlo c faça C'\!'cntar. l'alario do fiio tlc .Ja
neiro em sete de ~lan:o •le mil oitocentos cincocnta c cin
co, trigcsimo quarto da Indepcmlcncia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcslade o ImpcraJor. 

José Thomaz 1\'abuco de Aratt.fo. 
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COL!J·:t:ÇÃO 11.\S U::IS IHl Dll'EIIIO 110 BII.\SIL. 

18.);), 

PARTE 2." SECÇÃO 20." 

HEGimTO N." 1.075- de 10 de ~T:lrço ue 18;)5. 

Confirma a deliberaçiio da Mesa e .Tiwta da Santa Casa da 
Jl iscricor1~ia da C1lrte, elevando a oitenta o uumero das 

( Jrphãs do Ucculhimenlo da mesma Scwta Casa. 

A llf'ntlerHlo ao qne ~I c representou o Provedor tia San
ta Ca~a da l\lisericordia desta Ct'H·tc: lleí por bem confirmar 
a tlelibcnJção que tomou a l\lesa c .Junta ua mesma Santa 
Casa em Hcssüe~ 1le 2:> de .rutho de J S;)2, e 2~ de Maio tle 
Hl5h , pela qual foi elevado a oitenta o uumero das Orphüs 
tlo respectivo Heco\himcnto, por se terem verillcado as con
di,;ões prescriptas no Art. hH uns Estatutos reformados do 
tlito He('olhimenlo, confirmados por Decreto de 27 de Outubro 
de 18'12. 

tuiz Pedreira do Coutto l'crraz , do l\Icu Con~clho, 
i\linistro e Secretario d'Estatlo dos Negocios do Tmpcrio, 
assim o tenha cntentlido e faça executar. Palaeio do Rio 
tle .Janeiro em dez tlc 1\larço de mil oitocentos cincoenta 
e cinco , trigesimo quarto da lndependencia c do lmpcrio. 

Com t1 Rubrka de Sua Magestadc o Imperador. 

[,Hiz Pedre-ira do Coutto Ferra:.. 
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llECHETO N.~ 1.576- de 10 de Man:o d~ 1S55. 

Rrlcra a Santa Casa da .Ui~cricordia desta Cdrte da obri
yarão de manter em tempos ordinarios duas das Ires 
Enfermarias, de que trata o § 3 o do Art. t.o do JJc
crcto n.o 583 de 5 tle ."lclcmbro de 1850. 

Em conformidthle da antorisação conferida no § 2-" 
do Art. 1. o tio Llecrclo n. u 715 ele 2 ele Setem!Jro de 18.->~, 
Hei por hem Ordenar o seguinte: 

Art. 1." Ernquanto não for amortisacla c totaltnenle 
C\linda a divicla contrallitla pela Santa Casa da 1\li~criror
clia ela Cilla<lc do l\io tle Janeiro com a furul<H:ão dos 
Ccmitcrios publicos , que lhe foi comrnctt ida pelo Decreto 
n.o 8'13 de 18 de Outu!Jro de 1851, lka a mesma Sant:1 
Casa relevada, em tempos ortlina~ios , da obrignc:iio de 
cstahelcecr e mnnter duas dtlS tres Enfermarias, de que 
tratfio as condições ".a c 5 a do citauo llcen.:to ; devendo 
fom tudo conservar huma Enfermaria prorisoria, que eou
knha pelo menos trinta leitos, em qualquer clns loealidn
tles designadas JWS referidas eondit:ües, qnc for cscolhidn 
ele acconlo com o (;ovemo. 

Art. 2. o Em tempo de epidemin, ainda que a refe·
ritla divida não esteja amurtisada, scriÍ a Santa Casa o!Jri
gacla a restabelecer e manter as duas Enfermarias provi,o
rias de que he relevada em tempos onlinarios. 

Luiz Pedreira do Contto Ferraz , 1lo !\leu Conselho, 
"inistro c Secretario d'Estado dos Negocios uo Imperio, 
as~im o tenha enlellllido c fa(a C'\ccutar. l'alacio do Bio 
de .Janeiro em dez tle i\lnrço de mil oitocentos eincoenla 
e cinco, trigcsimo quarto da ln•lepcntlcncia e do I mperio. 

Com a Hubrira de Sua :\lngc,la1k o Imperador. 

Lu i:. Pcdrt:ira do f 'ou/lo Fl'l'm:: 



( 252 ) 

DECRETO \.·' l.;j77- de 10 de .Março dr, 1855. 

A utorisa 11 inrt!l"fiOraçiio da Companhia anonima denominada 
- Empreza Municipal- e.>tabelccúla nesta Côrtc para levar 
a effeito a constntrçüo de hum Jlfercado na Praça da Tlar
monia , e approra os respectivos Estatutos. 

Attr.ndendo ao que 1\Ie representou Lazaro Josú Gon~alvcs 
Junior, na qualidade dP t:erente da Companhia organisada rwsta 
Ctirle para levar a clfeito a constl'Ucção de hum l\IC'rTado na 
Praça da Harmonia: e d<~ conformidade com a l\linha imnH'
diata Hesolução de 3 do corrente mez , tomada sob parecer 
da Scc~.ão dos Negocios do lmperio do Conselho d' Estado, cxa
n:rdo em Consulta de 15 de l<'evereiro proximo passado: Hei 
por bem Autorb;ar a incorporação da sobredita Courpanhia, 
c Approvar os r<'SfH~ctivos Estatutos, q uc com este baixão assi
gnados por Luiz Pedreira do Coutto l'erraz, do l\Ieu Conselho, 
Ministro c Seeretario d' Estado dos 1\"egocios do ImpPI'io, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Bio de 
Janeiro crn dez d<~ :\larço de mil oitocentos cincoenla e cinco, 
trigesimo quarto da ludependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Luiz l'cdreira du Cuutto Jlerraz. 

Estatutos ela Emtn•esa llunieitml. 

Da organisarüo dn r:nmpanhia; do scn fundo f'apital; e dos 
direitos dos accionistas. 

Art. 1. • A Companhia organisada nesta üirte para o 
estabelecimento de hum Mercado na Praça da Harmonia, será 
denominada- Em preza l\Iunicipal- c duraní pelo tempo de 
vinte annos marcado no contracto celebrado entre o l~mprezario 
c a 111. rua Camara l\Iuniripnl, autorisadn pelo Governo Impe
rial em Portaria d(~ 7 ele Novembro de 1854. (iozará durante 
o mesmo prazo do exclusiyo que lho garante o dito contmcto. 

Art. 2. • O prazo de duração da Companhia poderá ser 
prorogado por mais tempo, mediante approvnçüo do Governo 
Imperial, se assim comiPr aos aecionistns, e se lhes for Cotl

ccdida a renovar;ão do exclusivo, ou mesmo sem este, se for 
resolvida a continuação da emprPza por meio da arrematação 
contractnda com a 111."" Camara :\lunicipal nos termos da con-
dição 1G do ref,•!'ido contracto. · 

Art. 3.• A Companhia tem por objecto o cumprimento 
das condi~·•1es do mesmo contraeto, c obriga-se a prccnchcl-as 



arcPitando, como acreita, os encargos, as obrigm:fícs P os 
favores estipulados com o Empn~zario. 

Art. 4.. o O fundo capital da Companhia serú de duzentos 
eontos de rí·is divididos em mil acções de duzentos mil rí·is 
cada huma, preço porque o Emprewrio cetk c transf'l're it 
Companhia todos os direitos e favores que llws foriio concedi
dos com os encargos respectivos, incluindo todas as obras que 
se tem de construir na Praça da Harmonia, na fúnna <•stipu
lada com a 111.'"• Carnara l\lunkipal, lwm como os <'01\trados 
IIJitos e que se houvenmt de faz1•r para usufruir Ih rcndituen
tos, c finalmente todos os trabalhos comph·m<·ntan·s: obrigan
do-se .o mesmo Emprezario a <·ntregar ;í Companhia todas <ts 
obras, promptas para come~·ar o serviço, até o dia man·ado 
para a sua conclusiio. 

Art. 5." A importanria das ar~·ões será J'(':tlisada 1 or 
chamadas nos prazos que f'or('m d<'stgnados 1 ela JJi r<'rloria da 
Companhia; e as qnautias Pntrad;ts s<•rão rewlltidas a ltlllll 
dos Hancos da C<irte em conta corrente com a Compaultia. 

O accionista que deixar de fazer as n·spPclilas etdradas 
nos tempos marcados, deixnn\ dP sPr <'onsidl'rarlo <'orno tal, 
c perderá e111 benelkio da Cumt>anltia as prestaçC,c•s <Jl:<· lt<,u
n·r realisado. 

Art. 6. o Os accionistas sú J'('SJ'OIHI<'nt reto Yalor IIOIIIÍilill 
d;~s act;iies que possui rem. Silo I'Pputarlas accionistas as pessoas 
t(Ue se tem inscripto no projPcto de Estatutos apresentado pelo 
E111prezario. 

Art. 7. • As aeções podPriio ser tH'gociadas ou por qual
quer modo transferidas a arbitrio das partes, comt<:~nlo que 
a transferencia seja registrada nos liuos da Companhia. :\ tnws
fereneia não contere direito de Yolar ao novo aceionista seuão 
trinta dias depois do ayerbamento nos ditos livros, <'XC<'plo 
no easo em que ella tirer lugar por rfTeito de sueecssão lte
reditaria, porque então passará logo ao novo possuidor o exer
cício de todos os direitos de aceionista . 

. \rt. f'.• A .\ssernhlt'·a l;eral lw J reunii1o dos acdonis
tas; c SI' julgará nmqituida achando-s1~ pn•snttes aedor;istns 
que represmt<~m hum terço do capital da Coi!IJI<Illhia. 

Art. 9." Os ,·otos serão contados na razão de hum por 
cinco ar<;iies ali'• o nurnPro de rinro votos, rnaximo qun po
derá representar l'ada accionista por si, ou juntamente como 
procurador de outrem . 

. \rt. 10. A Assernblt•a t;t•ral se n·unir;í ordinariamente 
hun1a Yez em rada anno, att'• o ultinto dia do Btcz dP .lanl'iro, 
por convite da Dircdoria: c cxtraordinariatnt·n!t• :i<'Btpn~ que 
for por esta comocada. :\a reunião onlinaria ccr;i <~IH·t·>cnla((p 
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o rclalorio annnal da administração, e o halaJJ{'O geral que 
deve demonstrar tom a Jllaior clareza o estado da Companhia. 

Art. U. !\a !"I'Hniüo onlinaria de cada anno ~erá nomea
da por escmtinio secreto tl'entrc os aeeionistas huma con•mis
süo de exame para verificar a cxa<·.lidüo do balan~·o; a esta 
eon1missão sNão prou1pl;uncnte ministrados pela l>iredoria lo
dos os csclarccinwnlos que I(H·em exigidos. Organisado qnP SPja 
pela eomHiissão o seu parecer sobre o balanço, dará Pila parte 
á ])ircdoria, que conYocará sem demora a Ass<'lllbk·a G<·ral 
para a lcitnra c discussão do mesmo parecer. 

Art. 12. O l'n~sid<•Jlle da Jlin~etoria, c no seu inq:cdi
mcnlo o Scnetario, dirigirá os trabalhos da Asscmhléa Geral, 
c nomeará os cserutadorcs para a Yola<:ão. 

Da Jdministracüo. 

Art. t:J. A Coillpallliia ser;í administra<la por llllma Di
n~doria de trcs l\le111hros eleitos en1 Assembl(·a (;Pral á maioria 
rclalha dos yotos presPJil<·s. O Emprezario farú parte da Jli
rerloria na qualidadl' dn Gerente da Companllia. 

Art. I',. Os J\lenilJJ'os da llin·cloria rs<·oltwrão d'<•utre si 
o seu PresidPnk e S1•crdario, c o Caixa da Companhia. A Ili
rectoria, huma \ez <·l•~ila, durariÍ por quatro annos, poden
do os seus MPlllhros ser ree!Pilos. 

Art. 15. Comp<'lc ú Din~doria: 
% 1." Faz<•r as ('ha1nadas dos acrionistas para as <mtradas; 

e entregar ao Emprezilrio por prestaçiies a imporlaneia por 
que este cede ;Í Cmnpauhia a cn•prcza, na fllrma do Art. '•·" 
destes J~slatutos. 

A 1." destas pn~sta<:ões será de vinte c cinl'o contos de 
n~is realisaH~I logo qtw se verifique a primeira entrada: e as 
outras de dez contos (k n··is nJ••nsalmcnt<~ ali'· contpldar a 
quantia de ('enlo e oitenta contos ri<· n'·is, SPndo-lhe l'nln•guc 
o restante para prefawr duzentos contos de ri·is, logo que 
!orem eonduidas as obras a qne o mesmo Em[JI'ezario se obri
ga, com o juro que liven•m vencido. 

§ 2." .\ulori,;ar dl'S(H~za,; de <'OilSt'I'Yação, Sl'~nro contra o 
fo,!.:o, c outras que fon•u1 uecessarias, <~ por inlennedio do 
(;erenle arn·cadar os !'l~udim<'nlos da Compauhia , os quaes 
serão logo depositados em hum dos Bancos da Côrte ; c li
nalrnenle autorisar o paganwnlo dos diúdendós. 

Art. 1G. Ao Gcrcnln <:ompele: 
§ t.o Todos os p1HlerPs adniinistralhos da f:ompanhia, re

presentando-a twranle o ~ ;overno n <'111 juizo. 
% 2." !\omear os r•nlprl•gados da Companhia, dernillil-os 

quando julgar coBveniente, e marcar-lhes os onknado;; e gra
lilica<;ües que deverem YeBccr, com approva~,:ão da J)iredoria. 

~ :J." Vigiar em qne esteja sempre em dia a eseripluriJção, 



a qnal conwçarit logo q1w o Empruzario llwr Pntrrga il Co111· 
panltia dP todas as obras, na fiínna elo rilado .\1·t. !~." 
~ '~.o J~xprdir os rt·gulamcntos para o hom dcse111pcnho 

do SPJ'ViÇO. 
Art. 17. A J)irecloria arbitraní o honorario <rue deye 

perceber o Gerente pt~la sua administra..-iío, tpJando se nflo 
Yerifique o disposto no Art. 21 destes Estatutos. 

Do diridcndo c do fundo de rrscJTtl. 

Art. 18. Ern<tuanto não se conduircm as obras dl' qw: 
traia o Art. lJ..", r não eoniC(,'ar o scrvi~·o do mt~ITado, as n•·çfiPs 
suhseriptas vencerão o juro annual <k Sl'is 110r n•nlo eorrcs
pont!Pntr ils rnlradns rcalisatlns; e eslt• juro st•r;í pago pPlo 
Em prPzario no li m de cada semestre. 

Art. 1!). Logo tpw se prmllptilican·m c fon~m Pnln•gllf:s 
;í Companhia as obras do mercado na liír111a do citado Art. /L" 
t:rssará a obrignção de jui'O pelo Emprczario, c perceberüo des
de então os accionistns o lucro que lhes couber na empreza. 

Art. 20. Dos lucros líquidos da cmpn•za seriio deduzidos 
annualmrntc vinte por cPnto para fundo de n•s(•J'Ya, o tjllill 
scr;i applicado á amortisaçiio das ncçiil's. A imporfaneia dnsfa 
dedtH:iio seril depositada em hum dos Bant:os da Ct\rtn a juros 
compostos, ou empregada em apolirt·s da Divida Publka nU· tJIIC 
se complete o fundo capital da Companhia, cessando enliío a 
mesma dcdueção. 

Art. 21. Quando os lucros líquidos da Companhia, <kpois 
de dnduzida a porcentagem para fundo de reserva excederem 
de dez por cento annualmenle, pertencení metade do excesso 
ao Emprczario em compensação da cessão e traspass!' do cx
dusivo e dos direitos tJUC faz á Companhia. 

Art. 22. Durante a ausencia ou impcdimrnt.n do Gerente 
serão as suas funcçõcs cxcreidas por pessoa por dle eonslituida 
com procuração especial, continuando pon~m o t;,~rPnlc a ser 
responsavcl á Companhia. SP a auscncia ou imprdimcnto tiver 
dc durar por mais de hum anno , será a notneaçiio do procu
r;ulor sujPita il approva•:ão, da .\ssetnhl(•a Ct·ral, tllll' volaní 
Sl'lll di~!'lbSiin. 

Art. ::n. Por morte dn GPrenlc, ou pedindo elle a sua 
Pxoneração, a Assembli·a (;era! se reunirá para nomear novo 
GPrenll' ú maioria relatiYa dos Yolos prPscntPs. O Emprczario 
depois dP cxonerodo , " os seus herdeiros por sua morte , 
peiTeherão metadP do beneficio marcarln ao 111! smo Emprcza
rio no Art. 21. 

O GerentP podr~rá sr·r dPtuiftirlo por \otar;ão da :\ssPJnblt\t 
t;er<tl, que reprPsenle a tnaioria ah,olula da~ ;wçri!'S dos arcio
nislas pn•srniPs_ 

.\ri. 211. E111 \ il'lud,• rlt- t:,,,,,ll11:fío 1L1 \,,;,•ttthli'·•t t;Pral 
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poderü a Companhia ~~IPvar o sru fnralo l'apilal, sn lhe con· 
vier cmprchendcr novas obras ou fazer novos contrados. As 
dclibcraçõPs que forem tomadas a t•slc respeito fieão depen
dentes de approraç-ão do Gmerno Irllpl'rial. 

Arl 25. Os prescntPs .Estatutos só poderiio ser allcrauus 
com prévia aulorisaçào do Governo Imperial, pm· votação de 
accionistas que representem mais de metade do fundo capital, 
devendo as alterações, que se adoptarem , ser sujeitas ü appro
v:.tção deliniliva do mesmo Govemo. 

Palaeio do Hio de JanPiro em to de 1\larço de 1855. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECBETO N.o 1.578- de 10 de :\Iarço de 1835. 

Crca duas Colonias militarrs :ua Prorincia de Jl!attu Gro~so. 

Hei por bl'm errar duas Colonias militan•s na Prorineia d1~ 
:'\latto Grossn, SPndo hum a no ponto onde tPrtnina a navegação 
do rio Brilhante, nas abas da serra de l\JaracajiÍ, c outra onde 
começa a lliiVI'~açi\o do rin A nhoae, rPgcndo-se as nwsrnas Co
lonias pi'Jo ilegUlillllento ljliC O!JlOI'tlllHIIIHmle lhes SCI'<Í dado. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do l\Jcu Consl'lho, l\Jinistro e 
Secretario d' Estado dos Negodos do lmperio, assim o tenha en
tendido e fac:a ext•cutar. Palacio do lHo de Janeiro em dez de 
1\Jarc:o de mil oitocentos cinroPnta e cinco, trigesimo quarto da 
lndl'pcndedeia P do llllperio. 

Com a llubrka de Sna :\lagcstadc o Imperador. 

Lui::. Pedreira do Cuutto Ferraz. 



COUECÇIO DAS LEIS DO BlPEIUO DO nRASIL. 

1855. 

1'0)10 18. PARTE 2.• SECÇ.\.0 21.• 

DECRETO N.• 1.579- de 1fl de l\larço de 1855. 

Cr~a lwrn distinctivo para as Jleswas que ~e tornarem no
laveis por serviços extraordinarios prestados á humanida
de, e manda cunhm·, para o referido fim , duas classes de 
medalhas. 

Attendcndo á convenicncia de crear-sc no Impcrio 
hum distinti\'o que sirva de dcmonstraçiio authcntica tio 
Meu Imperial Agrado para com as pessoas que se torna
rem notaveis por serviços cxtr:10rdinarios prestados á hu
UJanidade , já po1· occasião de naufragios c riscos marí
timos, já em casos de inccndios , de peste, ou de qual
quer calamidade; e que, pondo patente aos olhos de to
dos o galardiio de actos tão naeritorios, rccommendc seus 
autores á estima publica: Hei por bem ~landar cunhar 
para o referido fim as medalhas , que coustão do dese
nho, annuo ás lnstrucções que com este baixão, assigna
das , por Luiz Pedreira uo Coullo Ferraz, do l\lcu Conse
lho, l\linisu·o e Secretario u'Estado dos Negocios uo Im
pcrio, que assim o tenha entendido, e faça executa!'. Pa
Jacio do Rio de Janeii'O em quatorze ue l\larço de mil 
oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto ua Inue-
pendeucia e do lmperio. 

4 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmperauor. 

Lttiz Pedreira do Coul/o Ferraz. 

ifiStrucçúes á que se re(ere o Decreto desta data. 

Art. L• As medalhas de distincçiio seriio de t.a e 
de 2.• classe. 

As de 1. • classr seriio de ouro , e sú se concederão 
ás pessoas que em qualquer das cmergencias declaradas 
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no Decrrto desta data se distinguirem por soccot·ros ex
tr·aonlinarios, c de suhido n!or. ou por serviços pcs
soaes prestados com risco de vida. 

As •I e 2. • classe serão 1lc prata, e se conf•~rirão ;íqtwl
les que houverem mostrado dedicação não commum pela 
humanidade, e prestado serviços tão importantes que SP 

fação dignos de huma especial consideração. 
Art. 2, 0 As medalhas serão cunhadas na conformi

dade do desenho junto Lendo em frente a Eligic do lm
peradot·, com a inscripção- D. Pr.dt·o 2. 0 lmperadot· do 
Brasil -, c no reverso o seguinte dístico- Ama o pro
ximo como ati mesmo - , a era do anno em que forem 
concedidas, c a data do serviço prestado. 

Art. 3. o Serão conferidas por Decreto , e fornecidas 
gratuitamente pelo Governo. 

Art. á.o Devem ser colloc:~das no lado direito do 
peito , pendeu Les da casa da farda ou casaca, como os 
habitos de qualquer das Ordens, c se descriminarão pela 
côr da lita. A saber: 

A fita de côr verde-mar para os socconos ou servi
ços que forem feitos em c:~sos de naufragios, incendios 
no mar, ou outros riscos marítimos. 

A. de côt· de fogo para os ministrados por occasião 
de incendios occorrido-. em terra. 

A de côr !lmarella para os outros soccorros ou servi<,~os 
humanitarios prestndos em tetT:J. 

Art. 5. 0 O mesmo individuo poderá obter· e trazer 
mais de huma medalha , conforme o genero de seniço:> 
que prestnr em qualquer das hypoLhescs do Artigo ante
cedente. 

Art. 6." Com a medalha ser{t entregue hum Diploma 
assignado pelo ·Imperador, no qual se declararão o a c to 
pratic:~do, e as principaes circunstancias de que tiver sido 
revestido. 

Art. 7. o O que obtiver qualquet· medalha poderá 
della usar como se fosse 'eu era de alguma das ordens 
do Imperio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1á de Março de 1855. 

Lui.: Pedreira do Coutto Ferraz . 
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COLLECÇiO DAS LEIS DO DIPERIO DO Bl\ASIL. 

1855. 

TmiO 18. PAI\ TE 2. a SECÇÃO 22.• 

DECRETO N.o 1.5SO- de 21 de Man;o de 1853 . 

.IJI]lí"ova quatro projcctos de Estatutos )Iara a creaçiio de 
Caixas filiacs do Banco do Brasil nas Cidades da /Jahia, 
lll'cifi~, Siw Lui;; do Jllancnhào, r Belc;n 1w Pará; r bem 
assim dous outros modificando a orgaJtisaçâo das Cai.ra.~ 
filiacs do cxtincto Banco do Bnm:t, estahclccidas na.~ Ci
dades do llio (;rande do Sul e de Silo Paulo, c converti
das em filiaes do actual Banco. 

Csando da autorisa<:iío conferida ao r;m-crno no § 1. o do 
_\rt. 1." da Lei n.o U83 de 5 dc Julho de 185:~: HPi por bem, 
IIP conformidade com as ~linhas Jrn(leriaes Hl•solU!.'ÜI'S dt~ 17 
tio corrente, tornadas sobre Consulla da Set:riw de Fawnda 
do Conselho d'J~slado, ,\pprovar os quatro pr(ljcctos de Esta
tutos, que com este ba ixão, creando Caivts til iaes do llanco 
do Brasil na Cidade da Bahia, Capital da Pro' ineia do IIICS

mo nome, na do Hccifc, Capital da Província <le Pernambu
ro, na de S. Luiz, Capital da Provineia do l\laranhão , c 
na de Bel em, Capital da Província do Parú; c bem assim os 
dous projeetos de Estatutos, 'Jne com este tambcm bai:l:ão, 
modificando a organisacão das Caixns filiacs do exlincto nanco 
do Brasil, cstahcleddas ·nas Cidades elo Hio (;randc de S. Pedro 
do Sul, c de S. llaulo, convertidas em tiliaes do adual JJanco 
do Brasil. 

O ~[arquez de Paranú, Cnnscllieirn 11'Estado, SP11ador do 
lmpPrio, l'residrn!l' do Con~a·llto dl' ~linislros, ~linislro "Se
e.rclario d'E.;Iado dos ~P~odns da Fazl'tHia, n Pn•sidPult~ tio 
Tribunal do TIH'souro l'íadonal, o lt•nha assim e!llt~ndido e 
faça ex<>cular. Palario do HiP de .Tan!'iro em Yinle hum de 
Mnr(·o de mil oitot'Pnlns eincocnta c cinco, trigi'SÍIIJO quarto 
da Judcpcudcncia e tio Irnpcrio. 

Com a Hubrila de Sua 1\Iagrstmlc o Imperador. 

Marque~ rlc l'araná. 
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Es(atu•os dn. ( 'nh.u filial do Bntu~o do Ba•nsil 
na (~iclncle ela llnbin, Cnt•ital dn. t•ro,·incin 
do ant•sano nonat•. u fJUC se relcrt- o Jteereto 
11.

0 
•• 5SO de ~· dt~ llau·~~o cot•t•eute. 

CAPITULO J. 

Da Caixa filitcl c suas opcraçucs. 

Art. 1.° Fica aracla na Cidade de S. Sahndor, Capital 
da Jlrovineia da Bahia, huma Caixa filial do HmH'o do Brasil, 
que se rep;erü por esiPs E~tatutos. 

Art. 2." O fundo capital da Caixa ser<Í fornecido pelo 
Banco, quando e como rnlenrler convcni('nte a Direcloria des
te, que poderü augmPnlal-o ou diminuil-o segundo as neces
sidades e ronn~nicneias da circulação. 

Art. 3." As operaçiics que a Caixa pollcr:í fazf'r são: 
1." Hcsconlar letras de rarnhio, da 1('rra, e outros títulos 

romrncrciacs iÍ ord('m e com prazo ddPrminado, garantidos 
por duas assignaluras ao mmos de pessoas notorianwnte abo
nadas, resid('nh•s no lugar ••m que se fizpr o desconto; c hem 
assim ('SCriptos das Alf"andr·;.:as c IPtras das Tlwsourarias geral 
c provincial. Como PX<'Pfl<:ão de regra poder;1 huma só das 
mencionadas assignaturas srr dP prssna residente !lO lugar do 
desconto, mas a importanria rios titulos assim descontados 
nunca r~xef'd•~r;Í a r!Pci 111a palie do fundo Pf!'Prli v o da Caixa. 
1\iio sr~ rarJo di'St'lllltos a prazo 111aior de qualm nwzes, salvo 
durante os qu;Jfm prirnf'iros annos, nos qu;:rs podf'rão ser 
adrnitlidas a dPsconto ll'tras ai<· o prazo (\(o seis mczes, com
tnnlo que a sua imporl<lill'ia tot;d nJo PXCI'rla a terça parte 
do fundo ctrectivo da Caixa, maximo que irá diminuindo na 
razão de 2:5 o /o annualnH'nte, a contar do dia em que a Caha 
entrar rm OJH'I'nr:ões. 

2.o Enearrr;;ar-se por cornmissno da compra c wnda de 
melaes pn•ciosos , dn Apnlices da Divida Publica, e de quars
quer outros titnlos de valores, e da cobrança de dividendos, 
letras, c dn outros títulos a prazo llxo. 

3. o lkcl'ber em conta cornmte as ~ommas que lhe mrcm 
entregtws por pari irularPs, ou eslahelf'cimentos publicos , e 
pagar as quantias dn que estPs dispuzcrcrn, ató a imporlan
cia do que houver rerebido. 

IJ.." Tomar din lwi ro a prPmio por rnPio de contas corren
tes, ou passando ldras, não podendo o prazo ('lll neuhum 
dos dous casos ser menor de tiO dias. 

:). o Comprar c Yemlf'r por conta propria metaes preciosos. 

llílilliJÍIII··-··· IIFI ____ .,,..,,-.., .. ~, ·~-·~ .. , n· 
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6." Fazm· emprrslimos sobre penhor de ouro, prata r dia
mantt•s, de A policcs da DiYida Publica, d11 acçõcs de com
panhias acreditadas qtw h·nhão colação real, e na proporção 
da iruportaneia realisada , de títulos partieular<~s que rcpre
s,•nlem legitimas; transaec;fíf'S comiiJeiTi:ws, c de mercadorias 
não sujeitas ;í rmTupção, depositadas nas Alfandegas ou arma
zcns alfandegados. A Caixa não pod1~rá emprestar sobre penhor 
!11' <ll'~'t-li'S dn Banco do Brasil. 

7." Fawt· mm i IIH'ntos de fundos de h umas para outras 
l'rac;as do lm[H'rio. 

8. • Ell'ectuar opPrações de cam bios para importar metaes 
preciosos, ou impedir a e:-.:portação dell1•s. 

9." Emitlir notas, isto lw, bilhetes não inferiores a 10:;; 
pa~avt>is it vista e ao portador. 

Art. !~.o A llireetoria do Baneo poderá , sempre que o 
julgar conveniente, suspender ou restringir alguma das ope
rat;ües mencion:~das no Artigo anteeedcnh•. 

Art. 5. • Em nenhum caso, e sobre nenhum pretexto, 
poderá a Directoria da Caixa fazer ou ernprehender outras ope
ra•:ües alêm das que são designadas nf'stes Estatutos. 

Art. 6. o As notas emittidas pela Caixa terão o privilegio 
rxdusho de serem recebidas ern pagamento nas Rcparliçües 
Publicas da Província . 

. \rt. 7. o A emissão de que trata o Art. 3.", § 9.", h e 
limitada pelas regras srguintes: 

1.• Salva a disposi<;ão do Art. 8.", a emissão da l.aixa 
não pt'1de elevar-se a rnais do duplo do fundo <lisponivel, isto 
h e, a mais do duplo dos valores <(Ue a Caixa th er cll'cctiva
menlc mn cofr·e, representados por rnm•da corrente ou barras 
de ouro de 22 quilates, aYaliado JlCio preço legal, Ycrificado 
por contraste ou perito nomeado pela ])irectoria. Exccptua-sc 
o dinheiro recebido a pn·mio, o qual não 13z parte do fundo 
<lisponivel. 

2. a .\ emissão lambem não púdc eXCC!Icr á imporlnncia dos 
d1•,;ronlos fPitos na fórma do Art. 3. 0 § {.< dos <·mprestimos 
sobn· penhores d1~ ouro , de prata c de títulos particulares rpw 
rcpresentPm legitimas transn'rçücs commerciaes. 

Art. ~.o Além do limite marcndo no Artigo antecedente, 
ou do que ftir estipulado em ,·irtude da disposição do Artigo 
f7 dos Estatutos do Banco, podení a Cai:-.:a fazer qualquer 
emissão addirional, trocando notas por moeda corrente, ou 
ouro em barra do IO((Ue de 22 quilates, ;nalia(lo pelo preço 
IPgal, eomtanto que consC'rre em Cni\a, não sú o fundo dis
ponivel corrPspon<lcntP áquellc limite, mas ainda a mot>da 
ou barras de ouro que n~cebPr em troco da r•missüo arldicional. 

Art. 9." As nota~ que a Cai:~.a ernillir lerão dolls talii<'S, 
hum dos quaes ficara no Bamo, c serfto por e,;lr~ fonweidas 
com as assiguaturas e partiwlaridades que a Directoria do 
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Banco entender necessarias, não dP\ cndo entrar em círculação 
na l'ro\·inda sem que sejfío lambem assignadas por hum ou 
mais Directores da Caixa filial. 

Art. 10. A Caixa tcrú hum cofre de depositas voluntarios 
para títulos de rredilo ' redras preciosas' moeda' joias' e 
ouro ou prata em barras, dos <Jlltii'S rrccberá hum premio na 
proporção do valor dos objectos depositados. Esle valor sPní 
cslirnaclo pda parte de acmrdo com a Dircetoria da Cai'l:a, a 
qual dará recibo dos dqwsilos, desit.(nnndo a natureza n o n
Ior dos objectos dPpositados, o nomP c n~sideneia do dcposi
tador, a data em que o deposito ftir feito, c o numero do 
registro da inserip~:ão dos mesmos ohjectos. Tac·s recibos não 
serão transferiycis por Yia de endosso. 

Art. 11. 1\ão sPrüo dcseonladas as letras c outros títulos que 
fôrcm assignadas por qualquer dos DircdorPs que cslhcr de 
scrvi~·o eomo IIH~lllhro da <:Olllllliss;io de deseonlo, ou !JUe só 
lherem firmas de Director(]S. 

Art. 12. l\os c·mpn~'timos de que trata o ~ 6.• do Art. 
3." a Caixa n·echer;í, al(··m do penhor, letras a prazos que 
11110 exccdão <k quatro nwzcs, as qn<H'S poderão ser assigr.adas 
unkamente pelo mutuario . 

. <\rt. 13. Se a lelra proveniPnte de emprcstimo sobre pe
nhor não fôr paga no seu yencimento, poderá a Caixa proeedcr 
ú Yenda do penhor em leilão mn!'anlil na presença de hum 
clos membros da üin·r:toria , e preecdcnclo armuncios puhlieos 
por tres dias consecutivos: mas o dono do penhor tení o di
reito de rcsgat.al-o até começar o lc~ilão, pagando o que dever, 
c as despczas que tiver occasionado. Y<·rifieada a venda c liqui
dada a di\ ida com todas as despezas, juros c a com missão de 
1 1/2 "/", será o saldo, se o houver, cntrc;;uc a CJUCm de 
direito ftir. 

Art. 14. Sn o JWIJhor r,on~i:;lir em .\policPs <la DiYitla llu
hlica ou <H'Ç(ies de companhias, o muluario dcYcrá transfcril-as 
previarncnt(] ú Caixa. 

Art. 15. Se o pnu!wr consistir em papeis de credito nc
goriavcis no cornnwreio, ou c•m ouro, prata, c outras mer
cadorias, a Cai.'l:a cxigirú consentimento por cscripto do deve
dor, aulorisando a mesma Caixa para negoeiar ou alhear o 
penhor, se a divida 11<10 fi)r paga 110 seu vencimento. 

Art. 16. As mercadorias que tiYerem de servir de penhor 
aos Plllpn•stimos ft~ilos pela Caixa ser<lo prmiamrnte avaliadas 
por hum ou mais corretores ou peritos Jcsignados pela ])i
rectoria. 

Ar I. 17. A Caixa s6 poderú Pmpr(]slar sobre penhor : 
L• lle ouro ou prata, com abatimento de 10 °/o do 

Yalor Yerificado por contrasln ou por Jlt'rilos nomeados pela Di
rn~toria. 

::!." JJe títulos da Divida Publiea, com abatimento de 10 °/0 

ao lll:~no; tio Yalor th !llercado. 



-·--·-··------------

:l. o De letras a prazo maior de quatro rnrzrs, com abali
mrnto lllllH'a menor de to "/., e de outros titulos commer
ciaes e mercadorias , com abatimento dn 2i:> "/., ao menos do 
seu valor. 

'~." Jle diarnanfps , com abatimento de 50"/., pdo mPnos 
do valor que lhes für dado por peritos nomeados pela J>irectoria. 

5.o De acçõcs de companhias, com abatimento nunca me
nor de hum terço do valor rcalisado, ou do preço ·do mcr
eado, quando este fOr inferior ilquclle valor. 

C.\.PlTULO li. 

Da administrwoiío da Cai.ra. 

Art. 18. A Caixa serú administrada por huma I>irecloria 
romposta de sete membros, nomeados annualrncnlo pela Di
rPdoria do Banco, que d'entre ellcs designarú o Presidente c 
Vice-PrPsidente. Na falta ou impedimento do Yice-Presidente, 
farú suas vezes o Director que se llw seguir na lista dcsLPs, 
organisada pela Diredoria do Banco. 

Art. 19. A Dircctoria do Banco nornearú tambem annual
lllf'nte cinco supplentPs para, pela ordem em IJUe nominal
mentn lôrem collocados, substiluirern os Diredorcs em st>us irn
pt>dimentos on faltas. 

Art. 20. Nenhum membro da lHrectoria poderá entrar 
em cxercicio sem possuir e depositar na Caixa !~O acçiics do 
Banco do Brasil, as quaes serão inalienaveis cmquanto du
rarem suas respectivas funcr:õcs. 

Art. 21. Compete ú I>ircetoria da Caixa : 
1. o Deliberar sobre a emissão c annullacão das notas. 
2." Fixar semanalnwnte as quantias que ·podem ser Pmpre

gatlas 1'111 descontos ou <'mpreslirrws sobn• pt•nlwn•s. 
:3." Determinar a taxa dos descontos e do premio do di

nheiro que se receber a juro, e o maxirno dos prazos por qw~ 
S<~ furão os mesmos descontils ; obsenando tod;n ia o dispos
to no final do~ 1. o do Art. :3." 

4:• Organisar a relação das firmas ·que podcráõ ser adrnit
tidas a desconto, c o rnaximo da quantia que poderú ser des
contada sob a garantia de cada hum a, de conformidadr~ com 
os limitrs prescriptos pela Dircctoria do Ilanco. 

5. o Dirigir e fisca!isar todas as operaç.ões da Caixa. 
6. o l\omear e demiti ir os empregados que não f<\rcm de 

nomeação da Dircctoria do Banco, podendo comtudo suspt~n
dr;r a esles, dando imu::ediatanu~nle conta dos motivos por rpw 
assim procedeo, para <pw ú vista dellcs rcsoha a Dircctoria 
do Banco o <JUe julgar conveniente. 



( 26~ ) 

7. o Propô r it Dirrctoria do Baneo as alterações ou rnodi
llcaçõcs que julgar ncccssarias nos Estatutos. 

8. o Organisar o llcgularucnto interno c executai-o proviso
riamente, emtruanto não fôr approvado pl'ia Dirccloria do 
llanco. 

9. o Approvar o Rclatorio das operações c estado da Caixa, 
c o balanço que scmPstralrncntc deverá ser remcltido it Di
rcctoria do Banco. 

Art. 22. A IHrcctoria rrunir-sc-ha huma wz ao menos ca
da semana, c poderá deliberar estando J11"l'SPnles einco de S('US 

membros, excepto sobre as operaçües indicadas no Art. 3." 
~ 8. o, c nos casos que fôrcm cspPcificados pela Dircetoria do 
.Banco , nos quacs será necessaria a present;a de todos os mem
bros da I>irccloria da Caixa. 

Art. 23. As deliberac;ões serão tornadas por maioria dos 
votos presentes; c quando houver empate sobre a resolução 
de qualquer negocio , será este adiado, c discutido de no\'o na 
Sessão seguinte; c se ainda nesta houver empale, terá o }>re
sidente o voto de qualidade. 

Art. 24. Além das outras comrnissões que fôrem designa
das no Hegulamento interno, haYcrá clfectivarncnte em serviço 
hum a commissão de descontos , composta de dous Directorcs, 
encarregada de examinar os títulos apresentados a desconto, H~
rificar se satisfazem as condições exigidas por estes Estatutos, 
c se offerccem a neccssaria garantia. Os Dircctorcs alternarão 
neste serviço, conforme a ordem em que fOrem designados pela 
sua nomeação, de modo que nenhum Directot· sirva na dita 
comniissão mais de 15 dias consecutivos. Se sobre algum ob
jccto os dous membros de serviço não puderem concordar, o 
Presidente da C01ixa o decidirá, conformando-se com a opinião 
de hum dellcs. 

Art. 25. A Caixa publicarú ao menos de 15 em 15 dias 
o preço de seus descontos, c do juro do dinheiro que hou
ver de receber a premio. 

Art. 26. Compete ao Presidente da Dircetoria: 
1 o Enviar semestralmente á Directoria do Banco o Relato· 

rio c balanço de que trata o § 9. o do Art. 21. 
2. o Presidir as com missões ordinarias, a cujos trabalhos en

tender que deve assistir. 
3. o Presidir as Sessões da Dircctoria, ser orgão de lia, exa

minar e inspeccionar as operações e outros ramos de serviço 
da Caixa, e fazer executar fielmente estes Estatutos, o Regi
mento interno , as instruccões da Directoria do Banco, as de
cisões da Directoria da c·aixa , devendo todavia suspender a 
execução das desta c da cor.mtissão de descontos quando as 
julgar contrarias a estes Estatutos , dando immediatamente 
conta á Directoria do Banco, para que ella decida se devem 
ou não ser executadas. 
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r,. • Pmpt\r ú Dirrctoria todas as nwdidas quP jn!gar nn·
lajosas aos inlt:rPSSPS da Caixa. 

i). o Com oca r Pxlraonlinariamenle a Direeloria, quando <'li· 
fcndP!' t'OilVCllÍCllfe. 

A ri. 2i. H e dever do Presidente compart•t't'i' <lia riamen· 
Ir na Caixa, e no exercício dus attrihui<:<1es qtií' lhe süo con 
ft•ridas conformar-se ás inslrucções da Dircrloria do Banco. 

Art. 23. A Directoria tení hum Spcrdario para lavrnr e 
lt•r as respectivas Aclas, nas lJUaes scriw l'lllbi 0 nada~; todas as 
dPrisücs que tornar. 

Art. 2!1. A Din~etoria do Banco, om ida a da Caixa, 11-
\ilr<Í o nuinero e qualidade dos ernpn·gados desta t' St'IIS Vt~n
rinwntos, parlicularisando quars os que dl'\ t'III st·r llOIIH'<Hlos 
por hu111a e outra das Hirect:orias, he111 como as liant;as qtw 
tiverem dP prestar, e o modo de realisal-as. 

Art. 30. Os ])irectores terão em cornpPllS<H,'âO do sru tra
halho ltuma cornmissão de 3 "/o do lucro I quido da Caixa, 
dP[Hlis de deduzido o fundo dc~ reserva, de cilnl'onnidadP com 
os Estatutos do l3:.tnco. Ao PresidPnte da Direc:toria da Caixa, 
alt'·m da com missão que lhe pertencer como llin·dor, arLilra
rit a Din•<·toria do Banco huma gralilil'iH';io, IJIIP nos irnw·
dinwntos do Pn·sidt~nle compctirú ao YiCi'-l'rt·~;idP!!It·, ou a 
IJIII'III suas vezes fiwr, excepto se o illlpt·diuH·nlo não c·xn•tkr 
a 13 dias, ou ftir por motivo ele molc>Ua . 

.\ri. 31. A Di n•cloria da Caixa remPltcr;i ;i do Banro, 
ronforme o rnodl'io que Psta indicur, hum hal<lllÇO qut> mos-
1 rP as oprr,1\'Ül'S rralisadas , c o rstado do al'IÍ\ o ~~ pussiro do 
PStaLP!c~rinwnto no ultimo dia de <~ada mt•z. Copia d<·ste ba
l:in\·o st~rú rrmPtlída ao Ministro da FazPnda pda Din~ctoria 
dO Jla li CO. 

Art. 3:"!. A Direeloria da l.aixa deve, sob sua immrdiala 
rPsponsabilidade, I'IIInprir e lazer cumpri r todas as instrue
•;ões P ordens da Direeloria do Banco, em t11do <(lll' disser rcs-" 
po•it • ;í rwru~ão destrs Estatutos, do Hr~ulanwuto interno e 
dP quaPsf!Ut'r disposiçoes que adoptar, e eomnninirar-llw para 
tnPihor t~nlem do expediente e funr<:iirs da Cai'i<J. 

C.\PIT[LO 111 . 

. \rt. :1:~. \o ultimo dia dth llii'ZI'S 1l1~ :\laio t' \'oH'lllLH' 
~f' prul'l'llerú n halant:o ~na I I' l'ireu111slanriado da l :aixa. ~~ 
('11111 o ltc~latnrio da sua Dircrtol'ia ser.í ÍIIIIIH~dial;íiiii'!l[l' re· 
nwllidu :í do Banru. 



( :!GG } 

,\rt. 34. A Caixa tt>rú huma casa fOJ1P com a llt'<'t•Ss~fria 
segurau~a contra os riscos de liJgo, rouho e <ruaes<pter outrus 
acontecimentos que a possão prPjudicar. 

Art. :35. A Directoria procurará sempre ullimar por mrin 
de arbitros as contcslaçües que se possão suscit<ll' no meneio 
dos negoeios da Caixa. 

Art. 36. Os bens moveis, semoventes ou de raiz, rpw a 
Caixa hou\"er de seus de\ellorPS por meios conciliatorius ou 
judiciaes, serão n~ndidos no menor prazo possi vel. 

Art. 37. A 1Jireetoria do llanco, sempn~ que julgue con
veniente, e ao menos huma vez cada anno, e pPlo n~t•io que 
entender melhor , far;í inspeccionar e examinar o estado da 

Caixa. 
Art. 38. A Diredoria do Banco podpr;í fawr extensivas 

á Caixa fllial, no todo ou em parte, <flliiCS<!'.lCI' concessües <rue 
ftkem competentemente outorgadas ao Banw. 

Art. 3!J. A Directoria fica autorisada para demandar c 
ser deman<lada, e para exercer livre e geral adminislraçfw co· 
mo mandataria da Directoria do J~anco, que lhe concede para 
isso plenos poderes, c sem reserva alguma , mPsmo os em 
causa propria. 

Art. 1~0. c\s aet;õcs <[UP f< Irem distrihui<las por occasião da 
orgauisação desta Caixa súmente serüo transtb·idas por ado lan
çauo no registro della com a assignatura do proprielario, ou 
do seu legitimo procurador. O seu dividendo St'llll'stral, <JUe 
será o mesmo que lizer o Banco a todos os seus accionistas, 
serú pago na mesnta Caixa. 

Art. '•L Os accionistas locacs tem assento nas Assernbl<;as 
Ceraes dD Banco, podendo-se fawr representar pDr procurador 
na lúnna dos Estatutos do lllesmo. 

Art. 1~2. A dissolw:ão da Caixa, a mtHI:JIIÇa tle sua s{·dc, 
c a eess;:u;ão da Jocalisação das aeçües , só poderão ser rt~sol· 
vidas por deliberaçüo da 1Jiredoria do Hanro , estando pre
s<~Ht<~s todos os seus 1\Iembros, devendo d' entre elles haver Jlelo 
menos 10 votos eoncor<les em favor de tal rcsolul'iio. 

Art. 4.:1. A Uirecloria do Banco poderá, se' julgar <·on
veniente, <~stnlwlecer com as necessarias garantias ltuma ou mais 
agPneias <la C;1ixa filial, nos lugares em que ml'lllor senircm 
;Js Hl~re:;,idadt'.' l'Ul!illH'I'Ciaes da llrovincia : esta deliberação 
porO:·m 11ào ll·r;i lu:.;ar senão de ('Onformidade com o disposto 
no A r ligo antt:cl'dt'llte. 
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CAPITULO IV. 

Di.~pusiçücs transitarias. 

Art. 4'J. S1~t·ão distribuídas aos aedonislas do Banco Com
nlt'rcial lia llalt ia I O. 000 acçõ1~s do Ban('() do Bras i I , no caso 
d1• qttet't•r aquelle conYI~fll'r-se 1~111 Caixa niial d!'sle. 

Art. 4:;, A imporlaneia das acç1ies será paga t·m pn·s
taçiks, cotno resolver a JHrectoria do Banco, ele con!'onnida<lo 
ro11t seus Estatutos, podPndo a primeira ser igual il impor
laHcia jú l'l'alisada das ae<;ties distrilmidas 110 Hio !I e .latwi ro. 
:-;1' pon\m a incorpora~.ào do eapilal se fizpr por menores par
l'dlas, st't 1wssa r.tzão entrarão os accionistas Iocal's na par
tilha dos di Yidendos . 

. \ri. 4G. ])istdlmidas as aeções c realisada a primeira prPs-
1:1\'àO, entrará em opera~·ües a Caixa filial , cessando imrne
tliatamcnte as do llanw Commercial da Hahia, que se eousidl'
rarú e\linclo, entrando !)111 liquidação por conta de seus ac
cionistas, a qual será dirig-ida de modo que dentro de hum 
armo d,\ installação da Caixa esteja ronduida, sal\o os din·i
tos de terceiros, cujos contractos llws garanlão maior prazo; 
não podendo pon\m ser este augmentado desde que a Caixa 
f'nlrar em operações. 

Ar!. 4i. A Caixa filial podení, mediante a necessaria eon
,·ençàn, enearregar-s~ como mandataria da liquidação do ex
tincto Hauro Commercial da Bahia, não cobrando cornmis
são al~uma pelo seu trabalho. 

Sala das SPssões em 22 de l<'evereiro de 1855. -No im
pedimento do Conselheiro Presidente, Francisco Xavier Pe
reira.- José Carlos lllayrink, Secretario da Direcloria. 
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E.Ojtatutos da:t Cnixu filinl do Duuco do llt•nNil 
da t.;idude elo Dtc~·if(_~, Cat•ital da t••·o,,incia 
de t•ea•nntulnt~·o, u •tue se t•efet•e o Dect•eto 
n.• :1.5SO tle 21. de "lur~~o cot•t•ente. 

CAPITULO I. 

lJa Cai.x:a filial e suas operar;uc.~. 

Art. 1. o Ficn cn•nda na Cidade ilo Reciff', Capital da Pro
víncia de Pernumbuco, huma Caixa filial do Banco do Brasil, 
qnt~ se n'A'!'ra por estPs l~statutos. 

Art. 2. 0 O fundo ('apitai da Caixa será fornecido 11elo 
Banco, quando c como entender conveniente a Directoria des'lr, 
que poderá augmental-o ou diminuil-o, segundo a3 nece,sidndt>s 
~~ eonveniencias da circulação. 

Art. 3. • As operaçí>es que a Caixa podrni fazer são : 
1. • Descontar letras de cambio, da terra e outros títulos 

rommcreiaes a ordem e com prazo determinado , garantidos por 
duas assignaturas ao IIH'nos de pessoas notoriamentP abonadas, 
residentes no lugar em que se fizer o df'sconto; e bem assim 
cscriptos das All'andpgas e letras das Thesourarias Geral e Pro
vincial. Como excepção de regra, poderá h uma só das mcn
donadas assignatura~ ser de pessoa residente no lugar do des
conto, mas a importancia dos títulos assim descontados nunca 
excederit a decima parte do fundo effectivo da Caixa. Não s~ 
farão descontos a prazo maior de 4 mezes, saho durante os 4 
primeiros annos, nos qmws poderão ser admittidas a desconto 
letras até o prazo de 6 mezes, comtanto que a sua impor
tunda total não exceda a terça parte do fundo effectivo da Caixa, 
maximo que irit diminuindo na razão de 2:5 o/o annualmcnte, 
a contar do dia em que a Caixa entrar em operaçõr·s. 

2." EncatTegar-sc por com missão da compra e venda de mc
tar.s preciosos, de 1\ policr~s da Divida Publica c de quaesqur•r 
outros titnlos dr• valores, c da cobrança de diYidendos, letras 
e de outros títulos :., prazo fixo. 

3." Beccber em conta corrente as som mas que lhe fôrern 
entregues por particulares ou estabelecimentos publicos, e pagar 
as quantias de que estt·s dispuzerem, até a importancia do que 
houver recebido. 

4.• Tomar dinheiro a premio por meio de contas correntes 
ou passando letras , não podendo o prazo em nenhum dos dous 
rasos ser menor de üO dias. 

~.~' Cornprar e '·enller por conta propria rnetaes prL•ciosos. 
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6. o Fazer emprestimos sobre penhor de ouro, prata (' uia
mantes, de Apolices da I>ivida Publiea, de acções de eompanhia 
acreditadas que tenhào cotação real, e na proporção da impor
lancia realisada, de títulos particulares qtw representem le~itimas 
lransaeçt'ws commerciae~, e de mertndorias nüo sujeitas á torrup
çiio, depositadas nas Alfandcgas ou armazens alfam!Pgados. A 
Caixa nüo poderá emprestar sobre penhor de aeçücs do Banco 
do l~rasil. 

7." Fazer movimentos de fundos de h umas para outra~ praças 
do I mpcrio. 

!:!." lWectuar opcraçfíes de cambios para importar uwtaes 
pn·cíosos ou impedir a e:-..portação ddles. 

9. o Eruittir notas' isto h e, bilhdes HãO illfl'rior·.~s a 1 o:;,ooo 
pagaveis ú vista e ao portador. 

Art. q .. o A llirectoria do Banco poderá, sPmpre que o 
julgar con\eniente, suspender ou restringir alguma das OIJera,_:iks 
rm·ncionadas IHl A rti;w antecedente. 

Art. 5." Em nenhum caso, c sob nenhum prekxto, poderá 
a Direetoria da Caixa fazer ou emprdwnd1·r outras open11:ües 
alt'm das que são desig·nadas nrstes Estatutos. 

An. 6.'' As notas emilliclas pela Caixa tPriio privilrgio I'X

dnsivo de serem reePbidas em pagamento nas 1\epartiçües l'ubli
c:ls da Provinda. 

Art. 7. • A Prnissãn de que trata o .\rt. 3. o, % !l. •, h e 
limilac!a pelas regras se~uintes: 

1.• Salva a disposil:ão uo Art. 8.•, a emissiío da Caixa não 
pode elevar-se a mais do duplo do fundo disponível, islo h e, 
a mais do duplo dos valores <JlW a Caixa tiver em~ctivamente 
em cofre, rrpresentados por moeda corrente, ou barras de ouro 
de 22 qt:.ilates avaliado pelo preço legal, verificado por contrastn 
ou perito nom<'ado pela Directoria. Exceptua-se o dinheiro 
n~cf'!Jido a premio , o qual não faz parte do fundo disponivel. 

2. • A r missão taml)('m não pôde exceder á irnporlancia dos 
<IPs,·ontos feitos na lúrma do Art. 3.", ~ t.•, e uos emprestirnos 
sohn· pPnhores de ouro, de prata e de títulos partkularcs que 
n·pn Sl'llll'lll legilinws tran,ac~ões commerciaes. 

Arl. H." .\11'111 do limitl' m;~rcnclo n11 .\rti;rn anlecrdrnlP, 
1111 do qnr• l•'>r ,.,:ipui.HI<J 1'111 \Írllldl' da disposil:iio do Art. 1.7 
dns Estaln::JS do J:all<'o, podl'!'iÍ a Caha faz1·r qualqw·r e111issão 
arldkional t;·o,·and" nota-; por nHwda correnl<•, ou ouro em 
barra do toqtw clr· :!:! qnilali'S avaliado pelo preço legal, comtanto 
<pre rritbenn l'lll 1·ai \a, nfto sú o fundo disponi n~I corTespondl•tlln 
ilqudle limite, mas ainda a moeda ou Larras de ouro que 
rt'<'l'lwr em troco da <'tnbsão addicional. 

Art. !J. o As notas q r H' a Caixa emittir terão dous taiÕI'S, 
hum dos qu:ws firar:í no Baru~o, ~~ seriío por t•sle fornecidas 
com as a~~ir;nalnras e parlif'11laridades que a Jlirertoria do hanco 
f'lltcndcr ueccssarias, 11üo tlc\tndo entrar L'lll circulaçüo na 
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Provinda sem que Sl'Jao latubem assignauas por hum ou 111ais 
Directores da Caixa filial. 

Art. 10. .\ Cain ter:t hum ro!"re de rJppositos voluntarios 
para tit.ulos de credito, p1~dras preciosas, moeda, joias e ouro 
ou prata em barras, dos LlLiliCS reeeheni lnttll premio na pro
por~ão do valor dos objeetos depositados. Este valor será ·~sl.i
madn pela parte, de aceonlo com a Direcloria da Caixa, a qual 
dará recibo dos dcpositos, designando a natureza c o valor dos 
ob_jcctos depositados, o nol!tc c rcsidPtH·ia do deposita dor, a 
data em que o deposito fôr feito, c o numero do rq!islro da 
ioscrip~ão dos IIH'Smos objectos. Ta1•s rcciLos niw serão tr<Jusf•~ri
veis por via dP etHiosso. 

Art. 11. l'liío serão dPsr·onladas as letras c outros ti tu los 
qne lürem <Jssignados por qualquer dos J>in·etorcs que esti 1 e r 
de serviço l'OIIIO membro da Commissfw de desro11tos, ou <tllc 
só tiverem firmas dr! J>in~don•s . 

. \rt. 12. l\os f'tllpr••,;litllos dP que !rata o ~ fi." do Art. 
3.o a Caixa rcc:•lH~r;í, ;tl1'·m do penhor, letras a prazos <Jlle u;lo 
exc1~dão de '~ mezes, ilS quaes podcrüo ser assignadas unicamente 
}Je!o mutuario. 

Art. 13. Se a letra provPnir~nln de f'lltpn·stirno sobre penhor 
não fór paga no seu velleimenlo, poderit a Caixa proceder ú 
n~11da do penhor em lrilüo mercantil, na presença de hum dos 
Jnembms da Directoria, e precedendo annuttcios JHtblicos por 
tres dias consecutivos; mas o dono do penhor terá o direito 
de resgata l-o a t•i eomPçar o leiliíu , pagando o que derm· c 
as despezas que tiver occasionado. Verificada a venda e liquidada 
a divida com todas as despPzas, juros e a eonnnissão de 1 '/, 
0 /o, será o saldo, se o houver, entregue a quem de dirdto Jôr. 

Art. 1'~. Se o rwnhor consistir em ,\polieps da Divida Pu
bliea, ou ae~·ües de <·outpanhias, o mutuario deverá transleril-as 
r1reviarnente ú Caixa. 

Art. 15. SP o p1~nhor l"Onsistit· em papl'is dr~ credito nego
ciaveis no cornmereio, ou em ouro, prata, e outras mercadorias, 
a Caixa exigirá eonsenlimento por escripto do devedor autori
sando il mesma Caixa para JH'goeiar ou alhear o penhor, se a 
divida não 1"1\r paga no s•·u vr·m·itJwnlos. 

Art. 16. As mercadorias <JIW tiverem de servir de penhor 
aos nmpn·Rlirnos feitos pela Caixa serüo previamente avaliadas 
por hum ou nwis corretores ou peritos dcsiunados pela Di
reeloria. 

Art. 17. A Caixa sli podení emprestar sohm penhor: 
1_. o De ouro ou prata , com abatimento de 10 "/o do valor 

wnficado por contraste ou por peritos nomeados pela Directoria. 
2." De ti tu los da Divida Publica, eum abatimento de 10 o /o 

ao menos do valor do mercado. 
:Lo De letras a prazo maior de l~ rnews, I'Om abatimento 

IIIIIICU lllf'llOI" de {0 °/0 ; C 1le outros títulos COII!Inerl'Í<JCS e 
mercadorias, com abatimento de 25 ",'o ao menos do seu valor, 
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!, .. " llc~ diamantes, com aha!inwnío dP :10 "/ .. Jll'lo nwnos do 
':dor que lllr clado por pl'!'ilos nomeados pela Din~elnria. 

;)." J)n aq·õc•s IIP rompiinhias, eom ahaliilwnto nunra nu•nor 
clP '', do valor rcalis;ulo, ou do )'n·ço do mNcado quando pslc~ 
lilr ini'Prior Úl)uelle valor. 

1.:\.PI'ITLO H. 

Da (((lmiuistra('rlo da r:ai.ra. 

:\ri .. 1R. A C;li\a sc~r<Í :tdrninis!r:ul:1 por hunra llirrdori:r 
c·ompos!a de 7 mc~Hrbrch noiiii'<Hios anlllr:dnlf'nlt~ pf'la Din·f'loria 
do B:lllcn, qui' d i'ntre ellcs dcsign:rrú o l'n•sidc•nte f) Vic·c•-Presi
dt•ntr . .\a lhlta ou Ílll[lPIIim<~nto do Yirc)-Prc•sidc•llln l'ari1 suas 
\c•zes o Din•elor C!l!C se lhe sc.~uir na lista dPslcs, organisada 
pel;~ Din·<·toria do Jlanco. 

_\rt. 1!l. A Direeloria do Banco nom<>arú lambem annual
llll'nlP cinco supplentes para, pela ordrm 1'111 f(lll) nominalrn<>nl<' 
ftiri'JII eollocados, suhslituin•111 os Din•rlon•s 1'111 seus inqwdi
nwnlm ou faltas. 

Art. 20. .\Pnhurn rncrnhro da llirc•,·loria podc~r;Í Pnlrar l)lll 
ex<~rcirio sprn possuir c• dPpositar na Caixa quarenta ar~·õps do 
Hanro do Brasil, as qunes ser:lo inalienuveis em<luanto durarem 
su:rs rcspectiyas runc1:ücs. 

_\rt. 21. Compete ;í J)irortoria da Caixa: 
t.o Jlclibcrar sobre a emi~s.'io e annullação das nolas. 
2.° Fixar sernanalmr·ntc as quantias que podem ser emrn·p

.:.:rulas nm dcscontiJs ou emprcslirnos sobre penhon•s. 
3. o Jl<'!crminnr a taxa dos dPscontos e do pn~mio do dinheiro 

fllll' se rcre!Jcr a juro, e o 111aximo dos prazos por quc• ~e lltrão 
os mcsnltJS des•·ontos; o!Jst)r\'ando tod;nia o disposto no linal 
elo ~ 1." do Art. 3." 

'. .. ; Or;!ani"'-11' a rclaf.'ãO das firmas que podrriio s<·r admillid!IS 
a d··sr·onln, P o 111aximo da qnanlia qu«' podPr<Í Sl'l' desconlada 
sob a g;1rantia clt~ •·ada hutlla, dl' t·onformida1le rorn os lirnift>s 
pn•s~:ri[1tos Jl"la llin·doria do Banco. 

:i." Diri:.!ir <' liscalisar todas as operac;íí<>s da Caixn. 
G." .\om<>ar P dcmiltir os <>mprc:.;ados f[IIP niin ftirmn de• no

llll'il::;lo d;t llirPI'loria do Banro, pod<'IHlo comludo suspc~ndt·r 
a t•slt·~. dando imllwdiaLttllPIII!- ronla dos 111111 Í\OS por 1(111' assim 
prot'!'cll'o, para quP, h \Í:ila dPill's, lt•,;oha :1 llirl'doria do Banro 
o l(llt' jul:,:ar rnnrPnif·n!P. 

7." J'ropck :í llir<'rlori.l elo Barll'o ;1s ;:illi'I':P·tlt•.s ou moclilica
.,.,-,r.; 'JIIf~ julg:1r nc·•·c•.;,;ari<~s nos l·:,lallllos. 

~." Or.~a~1bar 11 HP.!.!:IIlanwnto Íll(l'l'llll I' I'X<'t'lllal-o pro\·isoria_ 
nwn!r l'lllrpwuto 11iin !'t\r il['(ll'lliiHIIl pda Din·cloria do Banl'o 
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!l." Appi'Ovar o HPiatorio das OJ)f'l'<H:tiPs P ps:ado da Caixa, 
~o Balanço <pw senwstralrnenle dPn·ní ser l'l'llll'lti,Jo ;í Biredoria 
do Banco. 

Art. 22. A Din~ctoria rcunir-se-ha hnnHt vt•z ao menos cada 
sPmatw, e pndcrú delilwrar PStandn pn·sPntcs cinco de stms UH'IIl

bros, cxcPplo sohre as operaçüps indicadas no Art. :3.", :)i H.", 
e nos casos que mrem t>specilicados prla l>irectoria do Baneo , 
nos quaes SPrá nceessaria a presença de todos os metnbros da 
Directoria da Caixa. 

Art. 23. As deliberações serão tomadas por maioria dos 
votos prPS<~ntes, e quando houver t'mpatc sohre a resolu1,.:Jo dt) 
qualquer ne~oeio. sm·ü este adiado, c discutido tle novo llil St'ssilo 
seguintP; ~~ se ainda nesta houver empate, tt>ní o Pn·sidentc o 
voto de qualidade. 

Art. 2t,., .\ !t\m das outras commissõPs que ftirt~m designa
das no Bt>gularnento inlemo, harení dl"cctivament!~ mn servi~:o 
huma conllttissiio de dt•sr.ontos, composta de dous Jlirecton·s, 
encarregada de examinar os tilulos apresl~nta!los a lkseonto, 
verificar sn satisfazem as condiçfíes exigidas por t•sles Estatutos. 
e se offerec:cm a rwt;essaria garantia. Os J)ireclores alternarão 
neste serviço conforme a ordem Plll !JUe ftmmt designados pPla 
sua norneaçflo, de rnoclo qtw ne:thurn Din~ctor sirva na tlila 
Comntissão ruais de 13 dias rouseculhos. St> sobw al;.;nm 
objt~cto os dous mcm bros de serviço nilo pndPn•m coneor
dar, o Presidente da Caixa o decidiní confonnulldo-se com a 
opinião de hum dl'iles. 

Art. 25. A Caixa publicará, ao m<mos de tti em 15 dias, 
o pn•ço de seus descontos, c do juro do dinheiro que llouY<~r 
de rPceber a premio. 

Art. 2G. Com pde ao Presirlente da Di rt:dnria : 
1." Enviar semPstralnwnte á llirectoria do Banco o Tlelatorio 

~~ Balant:"O de qnc trata o ~ 9." do Art. 21. 
2." Presidir as com missões ordinarias, a cujos trabalhos enten

der que deve assistir. 
3." Presidir as Sessões rla Directoria, ser orgão della, exami

nar c inspeccionar as operações e outros ramos de serviço da 
Caixa, e fazer executar fielmente estes Estatutos, o Heg-imento 
interno, as instrucçücs da Dirccloria do llanco, as dceisües da 
Directoria da Caixa , dovendo todavia suspender a execução das 
desta e da com missão de descontos quando as julgar contrarias 
a estes Estatutos, dando immediatanwnte conta ú Dirl'etoria do 
llanco, para que ella decida se de\clll ou nilo ser O\!'cutadas. 

4. 0 Propô r ú Dircetoria todas as medidas qUt~ julgar vantajosas 
aos interesses da Caixa. 

5.° Convocar extraordinariamente a Din~ctoria lJttando en!Pn
der conveniente. 

Art. 27. H c devPr do Presidente comparecer diariamente 
na Caixa, c no Pxercicio das uttribuiçfíes fjUC lhe são i:onli~rida~ 
•;oni<Jl'mar-sc its instrurçfíc•s da Tlin•cloria do Barwo. 



Art. 23. .\ lliredorta terú hum S~relario para lavrar e 
ler as respedhas .\das , nas quaes serão consignadas todas as 
decisiie:; que tomar. 

Art. 29. .\ Dircctoria do Banco, ouvida a da Caixa, llxará 
o llilllll~ro e qualidade dos empregados desta e ~eus vencimentos, 
partieularisaudo 11Uacs os que devem ser nomeados por huma 
e outra das Directorias ; bem como as fianl_'as que tiverem de 
lll'Pstar c o modo lie realisal·as . 

• \rt. :30. Os Directores terão, em eotllpensa~·fío do seu 
trabalho, hunu1 com missão de 3 °/o do lucro liquido da Caixa, 
d1~pois lk deduzido o fundo dl~ reserva, de eonfi>rmidade com os 
Eo;!atnlos do Banco. Ao Presidente da Uirectoria d:.> Caixa, alôm 
da rommissão que lhe pertencer como llirector, arbitraní a 
llircrtoria do Banco h urna gratilicação, que nos iHlpedimentos 
do Presidente competir;í ao Vice-Presidente, ou a quem suas 
lezps fizer, excepto se o i mpedinwnto não excPder a 15 dias, 
ou lik por rnotho de molcstia . 

. \rt. :H. A llirl'c!oria da Caixa remetterá ;í do Banco, 
conforme o modelo I(Ue esta indiear, hum Balanço que lllostre 
as opera~·iies n•:Jiisadas c o estado do aclivo e passivo do esta
hl'lt•cilllt'nlo no ultimo dia de c;ula lli<'Z. Copia deste Uala11«;0 
Sl'r<Í remetlida ao J\linistro da Fawnda, pt'la Din·ctoria do 
Banco . 

. \rt. :!~. .\ Directoria d:1 Cai\a tlew, soh sua i111111ediata 
r'~-'lHlnsabilidade, cumprir ~~ fazer cumprir todas as instrucçiíes 
e ordens da Diredoria do Banro mn tudo lfliC disser respeito á 
t'\ccw:ão destes E:;tatutos, do Regulamento interno c de quacs
lflll'l' disposit:ües que adoptar, c l'ommnnicar-lhc para melhor 
ordem do Pxpediente e flHH'(Õcs da Caixa. 

C.\PI'lTLO III . 

. \rL :]:J. \o ultimo dia do . .; IIH~zes dt~ Maio c \membro 
se prort•der;Í a h:slançn gpr;;l e eirt:lliiiSlaneiado da Caixa, e 
rom o Helatnrio da sua J>iredoria serú immediatamenle renwtti
do á do Banco. 

Art. :3'L .\ Caixa tl'r<Í huma casa forte com a nrcessaria 
srgnran~·a contra todos os ri,cos dt• fogo, roubo , t' quaesquer 
outros aeontceinwntos que a possão prejudicar . 

. \rt. 3a. :\ llin·ctoria procurartí sempre ultimar 1:or meio 
de arbitros as eonlPstal:ões q1w se possiío suscitar 110 nwneio dos 
11cgocios da Caixa . 

. \rt. 3ü. 0.-; bens rnowis, semon~nles ou dt~ raiz, que a Caixa 
houver de seus dPvedores por 1111~ios conciliatorios ou judil'iaes, 
Sl'l'iio wndidos 110 nwnor prazo possirPI. 
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Art. :n. A Din~f:loria do Banm, s1•mpre flliP jlil~ue comr
nienle, P ao nwnos h lima rnz t'llt c;ula anno, e pPio meio qnc 
Pn!endPr melltor, litr:í inspPccionar P Pxaminar o estado da 
Caixa. 

Art. :m. A Diredoria do Bawo poderá fazer extensira á 
Caix~l filial, no tudo onem par:P, qn;H'Sf(llPr I'Onct-ssiies que ftJrPlll 
•·ornpP!cnl!·nwnle outorgadas ao Ban1·o. 

:\ri. :!9. A Diredoria fica aulorisada para demallllar I' 

s1•r demandada, e para exercer line I' g1~ral adminislra1_'[tO 
eomo mandataria 1la Direeloria do Banco, qu1• ll11' eoncede Jlil1'.1 

isso plenos poderes, c sem rPsrna alg-u11ta, IIH'Sillo tlS em causa 
propria. 

Art. 40. As ac(_'(íi'S que f•!rem distribuídas por occasii\o da 
organisariio dPsla Catxa súrnrnte seriio transft>ridas por aelo lauça
do no re~isl ro dl'lla com a assignalma do proprietario, ou !In 
sru IPgi!imo procur·;~dor. O Sl'll diridl'ndo sPmeslral , que SPrit 
o uwsm•l qur~ lizt•r o Hanro a todth ns seus al'donislas, s••r:í 
]'<tWl na mesma 1:ai xa. 

Art. ld. Os accionistas loeaes tt\m assento uas :\ssPmbli~a,; 
(il'raes do Banco, podendn-St) fazPr n·prPsPnlar por procurador, 
na fúnua dos Eslalutos do Jlli'SIItO. 

Art. '•2. .\ dissolu~·fío da Caixa, a rnudanç·a rle ~ua si•dt•, 
e a cessa1;fío da loca i baçüo das aiTiíPs, sú podrrfw ser resohidas 
por deliheraçfto da Dirertoria do Baul'o, PS!ando ]li'PSPllles lodos 
os seu~ :Membros, dm PrHio 1l't>nln· PIIPs hawr pdo ntPnns Ut'l 
\olos concordes Plll faYnr dt> tal resohrçiio. 

Art. ft.:J. A Llirettoria do Hant·o pod!'r;í, SI' julgnr comc
nil'nte, estubeiP .. I'f eom as nec1~ssarias garantias h uma ou mais 
.\gPnrias da Cnixa tjJial, nos lugares em f(lll' JllPI!tor Sl'l'lÍI'<'Ill 

;ís nrre~sidacks eomrnerciaes da l'rovinl'ia: Psta delihernrão 
porém ni\o lerá lugar srniio de conformidade I'OJll o disposto'no 
;\l'li!W anterPdrnte. 

C \ l'l'ITLO I r. 

Disposif·r)P.o; tranútnria.~ . 

. \ri. !,!,. Srriio dislribnidas aos <HTionislas do Han!'O de 
Pnrnambur:o 10.000 ;~e1:ões do Bauco do Brasil , uo caso ue 
qlH'I'I'f aqnl'llt) I'Oil\'C!'IPr-s,• em Caixa filial 11Pslr. 

Art. !~;;, :\ irnportanda das arçõe~ ser;í pa~a l'lll prrsla
çües, eomo rnsolYer a llirccloria do Banco, de ronlilrmid~dl' 
eom sPus Estatutos, podendo a primrira Sl'r igual ;í importanria 
j;í r1•alisada das aecões distrihnillas no Hio àe .Janeiro. Se pori·m 
a incorpora~fío do capital se lizer por menorrs parecllas, só 
nessa razão entraruo os arcionistas lnraPs na partilha dos dhi
dendos. 
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Art. '•G. lJistribuitlal> a-; acr,úc~ c n~Jii:;ad.t a primcita prcs-
1<1\'âO, t>nlrar<i em opl'raçües a Caixa lilial, cessando inllncdiata
menlc as do Banco de Pemambuco, que se considt~rará extinclo. 
entrando em liquidaç·ão por conta de seus accionislas, a qual 
ser;í dirif!ida de modo que dentro de hum anno da installação 
da Caixa PSlt>ja conclui da. salvo os direitos dr tt•rcciros, cujos 
mntrarlus lhes garant:1o maior prazo ; nr.o podendo pon·~n• ser 
e.;te illl~m•cnlado desde que a Caixa entrar em operaç(!es. 

:\rt. 47. .\.Caixa filial poderá, mediante a neressaria con
,.,·n•J•o, f'llt'<IITI'I,!ill'-Se t:omo mandataria da liquid<H:<io do extinr!o 
llauco d<· l't>ruamhuco, não cobmndo collllllissiio alguma pPin 
'1.'11 trabalho. 

Sala das Scssücs, em 22 de Fen'rciro de 185:).- ~o impe
dim<•nto do Consdhciro PresiduntP, Fra11risl'o .'úu•irr Pcrrira. 
- Jusé Ctt rios il1 ayrin k , Sl'rrctario do Di rerl o ria. 
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Estatutos da Caixa filial do nanco tln llr•asil 
na Citlatle ''"' !lii. l.niz, tJat,ital da t•rovincia 
do 111aranhilo ~ u 'lue se relere o Deea·eto 
n. o '1.3§0 de 21 de :tlar~o coa•a•c-nt<". 

C.\Pl1TLO I. 

D(t Cai.m filial r suas OJJcraçüc.,. 

Al't. 1." Fira creada na Cidade de S. Luiz, Capital da 
ProYincia do 1\Iaranltão, huma Co1ixa lllial do Banco do Jlra
sil , que se rcgnft por estes Estatutos. 

Art. 2. 0 O fundo cnpital d<• Caixa sPrit fomccido pelo 
Banco, quando c co1no enkndt>r conveniente a Dircctoria deste, 
que poderá augmcntal-o ou diminuil-o, segundo as necessi
dades e com·enicneias d:.~ drl'ularilo. 

Art. 3." As opcraçiies q1w a ·caixa poderá fazer sfío: 
t.o Dcseonlar lelrJs de ramLio, da terra e outros titnlos com

merciaes ú ordem e com prazo determinado, garantidos por 
duas assignaturas ao IIH~nos de JWssoas notorianll'nle abona
das, residentPs no lugar Plll que se lizPr o des('()nto; f) bem 
assim escriptos das Alfandegas c letras das Th•·sourarias geral 
c provincial. Como ex<'f.'IH:üo de regra podení lmma sú das men
t'ionadas assignaluras ser U<) 1wssoa residente no lugar do des
conto, mas a importancia dos títulos assim d<•scontados IHln<'a 
~·xeederú a decima parte do fundo pff,~ctivo da Caixa. l'\rto se 
farrto descontos a praw ntaior de !~ rn<'Zf'S, sal\ o duranll) os qua
tro primeiros annos, nos qtHH'~ 1 oderfto St'l' admiti idas a d<'S
~~onto letras aló o prnzo dP seis nwzcs, <·mnl<llllo que n sua 
import.ancia total nüo PX<:<'da a terça parte do fundo elfediw 
da Caixa, maxirno que irá diminuindo na razüo de 25 "/o an
nualmcnle, a contar do dia •·m que a Caixa enlrar em operaçües. 

2. • Encarregar-se por wmmissiio da compra e ,·enda de 
mctaes preciosos, de Apoliccs da ])i\ ida Publica, c de quaes
quer outros titulos de valores, c da cobrança de dividendos, 
]eiras c de outros lilulos a prazo lixo. 

3. o Hcccbcr em conta cmrentc as som mas que lhe fôrcm 
entregues por particulares ou cstabelrcimentns publicos, c pa
gar as quantias de que estes dispuzerPm, ató a imporlancia do 
que houver J'(~cebido. 

4. o Tornar dinheiro a premio por meio de contas corrente!. 
ou passando letras, nfto pocler.do o prazo , em nenhum dos 
dous casos, sr.r menor de fiO dins. 

5. o Compra r c lCtHler por conta propria mclacs preciosos . 
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fi." Fazer cmpn•stimo:> ~ohn• JH'nhor ch~ ouro, prata c dia
mantes, dt~ Apolic·cs da ])hida Publica, dr acüt•s dc~ compa
nhias acreditadas que tenhão eota~·ão real e na proporção da 
importancia realisacla, de titulo~ particularPs que n·prcsentem 
lrgitinws transacções comnwn·iaes, e de lll<'n·adorias não su
jeitas iÍ corrupção, depo~itadas nas ;\lfandt·gas ou ArmaZI'IlS al
fandegados. A Caixa não poderú Cll1JH't•slar sohm penhor de 
acciíes do Banco do Brasil. 

7." Fazer inorimcntos de fundos de Jmmas para outras pra
ças <lo Impcrio. 

H. 0 Eflet:tuar orpra~·üi~S dl' ('.alllbio para importar mclai'S pre
eiosos ou impt~dir a l''\portat;ilo delll's. 

!1." Emittir notas, isto lw, hillll'tes não inl(•rion·s a ckz 
mil rds, pagawis ú rista e ao portador. 

Art. '•··" A IJireetoria cln Banco podi•r;i, sempn~ que o 
jul;,1;ar convPniente, suspcndt•r 011 restringir alguma das opc
raciírs meneiona·las no .\rlil.':o anteCPIII•niP. 

· ,\rL 5." J~m lll'llh!lm ;·aso, c• sob nenhum JH"I'!Pxto, po
di'!';Í a Din·ctorin tla Caha fazer 1111 t'lllfJrt~lii'IHler oulrils ope
ra~·(,<~.-; alt1111 tias qnt• s:io dc•si;madas IH!StPs Estatutos . 

. \ri. li." .\s notas emillidas ]leia Caixa IPrão pririlegio cx
clusiro uP serem n~eehidas Plll pagauwnto nas reparti~·t~es pn
hliras da Prm i ncia. 

Art. 7." A emissão de que trata o .\rli;w :3.", ~fi.", lw 
limitada pdas SPguintes n•gr;•s: 

1." Salva a disposição do ,\ri. 8.", a Plllissão da Caixa 
não pcíde ele1 ar-se a mais do duplo do f11n<lo disponirt'l, isto 
he, a mai.-; do duplo dos nlcm~s que a Caixa tin·r efl"ediva
meute em cofre, reprcSI'Hiados por moeda eorrenle, 011 barras 
de ouro <lt~ 22 quilates mali<.Hio pPio prPço lt-;.ral, rerificadu 
por contraste ou perito nomeado Jll'la Diredoria. K~:ceplua-sc' 
o dinheiro n'eehido a prnmio, o qual não faz parte do fun
do disponhel. 

2 • .\ l'lllissão !;unhem não púdl' P1órt•rlf'r :í iruportanria dos 
tlt•srontos fl'itos 11<1 rc·,rrna tJo .\ri. :J. o' ~ J. o' I' dos empresti
mos sobre pPnhores ~lf' ouro, ele praia e 1k ti lu los particu
lares que n•prt•sPntPrn IPI{it L«li1S t ransae1:üt•s t·omnlt'r c i aes. 

Art. H.'' .\lt\m do limite mareado no Artigo anlecedt~nte, 
ou do que ftir cstipulndo em virtude da disposição do Art. 
17 dos Estatutos do Banco , podt•r;í a Caixa fazer qualquer 
emissão nddicional trocando notas por moeda eorrent(• on ouro 
em barra do toque de 22 quila!Ps aYaliado pelo preço IP~al, 
comlanto que consene em caixa não sti o fundo disponivcl 
corrüspondcnte ;íquelle limite, mas aindn a mo!'da nu barras de 
ouro que rcrebl'r em troco da emissão adrlic,onal. 

Art. 9. 0 As notas que a Caixa cmittir terão dous lalües, 
hum dos quaes ficariÍ no Banco, e serão por Pslc fonlt'cida-; 
com as assignaturas e p;H'licularitlatles f!\11' a Direcloria do Ban-
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ro entender Jll'l'cssarias, não dt•\'t•ndrl Pnlrar t'lll drculllt'iio na 
l'ro\"ineia, sem que sejiío tamlH'm as:;i;,;nadas por hum oit mais 

Hirceton·s da Cai\a filial. 
Art. JO. ,\ Caixa terá ltlllll corn~ de dcpositos 'oluntarios 

para titulus dn erctlilo, p('(lras pn·l'iosas, Htoeda, joias, c 
ouro ou prata em barras, 1\os qual'~ n~edH'rÚ hum premio na 
propor•:ão do valor dos ohjeclos tlP!'ositados. Este valor serú 
•·stimado pl'la parte de acrordo rom a Din~ctnria da Caixa, a 
qual darit rt•eiho dos 1lepositos, dPSii(n;,JHlo a natureza e Yalnr 
dos ohjeelos 1lqwsitados, o 1\0IIll' ,. rPsidt'nria do depositador, 
a data ~~~~~ I)UC o dPposito l('n· !H to, t' o numero do registro da 
insl:ript;ão dos llli'SillOS ohjer'los. Taes recibos não serão transfe
ri\ eis por ,·ia 1\t> nHlosso . 

. \rt.. J I. \'iio sNiío dt'''·onta1las as ld.ras e outros títulos 
qne fl!rem assir:nados por qHalqnt•r dos Dired.on~s qw· t•slivPr 
de seniro emno Jllelllhro da colltllti~são de dPsl:ontos, ou que 
sú ti\Pn:m llnnas de llin•t·torr·s. 

Art. 1:!. ~os t•mpn~stimos dl' que trata o % G." do .\rl. 
3.• a Cai\a ret•t•h<·rú, al•\m do penhor, letras a prazos que não 
~''"redão de !~ Btezes, as quat•s pndnJo ser ass:!.(nadas llllicamt•nle 

pelo mutnario. 
,\rt. 1:1. :-\1~ a letra provt•niPnlP dt~ Plllpn•sl imo sobre pe-· 

nhor não rôr paga no seu verll'irnento, poderit a Cai\a vroeeder 
ü ,·enda do penhor em leilão nt~m·antil 11a pn•sen•:a de hum dos 
membros da Dirertoria, e prece1lt•ndo mwunrios p11hlil:os }lOl' 

trPs dias eonsceuti\os: mas o dono do JWnhor ti'I':Í o direito de 
resp.alal-o até eonw~:ar o leilií•l, pagando o quL' devt:r e as des
pPzas IJUC tiver occasionado. Yeritkad:t a wnda" liquidada a 
di\ iria com todas as tkspt·zas, juros e a I'Ollllllissiio <11' I 1/:! "/., 
serit o saldo, s!' o houvl'r, PnlrPp.tw a IJlll'lll de din•ito ft'll· . 

. \ rl. 1 1L ~e o pt'n h o r consisl i r 1:m A pol ÍI'PS da lli vi di\ Pu
blica ou :.~eções de eo11q anhias, o Juuluario dt:\t•rit lrans!'eril-as 

previaml'nW it Caixa . 
. \rt. 15. Se o penhor consistir l'lll papt:is de er('(]ilo ne-

goci<neis no eollliiH~reio, ou 1'111 ouro, prata l' ou! ras mrr
cadorias, a Caixa exigirá consentimento JHlr 1•scripto rio dewdor, 
antorisando a rnPSJlta Caixa para lll'gociar ou alhear o penhor, 
se a divida não lt.r paga no seu vencimento. 

Art. 16. .\s mercadorias que therem d1~ sPnir d1~ penhor 
aos cmprcstimos li~itos pela Caixa serão prPYialllenlc aYaliadas 
por llum ou mais eorreton·s ou peritos designados Jll'la Jlirr-

etoria. 
;\rt 17. A ,Caixa sú JlOdení emprestar sobre {Jenhor: 

1.0 De ouro ou prata, com abatimento de 10 "lo do valor 
Y('ri!icado por contras!t• ou por peritos nomeados pela Jlirectoria. 

:!.• He litnlos da lliYida Publit'a, com abatimento ~~~~ 10 ",. 
ao menos do yaJor do JII('rrado. 

3." De letras a prazu maior tle '~ Bli'Zt'S, com abatimento 
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llllllCa IIWilOI' ~~~~ 10 ° 0 ; P de OU(f05 lif.uJos I'OIIIIIH'I'I'Íae:; ~~ dt• 
IIH'ITarlorias. com ahalinll'lllo dl' 25 "/. ao utenos do St~ll valor. 

!h" lk diaman!Ps, com abatimento dP Z)() "/o pelo ntenos do 
v;tlor que lhes h\r dado por peritos nomendos pela Hiree!ona. 

!i. • J)p <H~t;iít•s de companhias, t'OIIt aba! illtf'nlo nurwa menor 
dP h11111 len:o do valor rf'alisado, ou do preço doBII'n·;Hio quando 
t'sle ft\r illl'•~rior ;íqudle valor. 

C.\PJTCLO ll. 

Da arlministrrtçlín da Cai.nr. 

.\rL 18. A Cai\a ser;í ad111inistrada por huma Din•ctori.t 
I'OIIIposta tiP •~ineo nwrnhros nonu•ados annuallttentl' pt'la Dirt•doria 
do Bant:o, IJIII~ d'Pntre ellt~S dnsi~nar<Í () L'n~sidl'nte e rieP-Presi
dPntP. \n falta ou impedinwnto do Yice-l'rf'sidPntc, far;í suas 
wws o Dirpdor qut• se llw SPguir na lista dt•s!t•s. or;.:·anisacla 
pPia lliredoria do Banl'o. ' 

Art. t!l. A Diredoria do Hanro IIOIIII'ariÍ lambem annuai
IIIPIÜe dons supplPntPs para, pda onktn l'lll que Bominalnu•n-
1•• f•iren1 collorados. suhst.ituirl'lll os DirPrton·s 1'111 SI'US inq:e
dinH'n!os ou !'altas . 

. \rt. 20. Nenhum l!ll'lllhro da llir•·•·toria pot!Pril Pntrar 
cm P\Prt:II'IO SPIII possuir e dnposi!ar na Cai\:t trinta art:i'lcs do 
1\ani'O do Brasil, ns quat•s Sl'I'O:IO inalit•na\Pi' t'IIHJUanl.o dura
rem suas n•.;prrl.iYas furw~·ftes . 

. \ri. :!1. Comp<'tt• ú Din•ctnri:l da Cai\a: 
1.• H•'!itJI'rar sohrP a emissüo I' annullarO:u1 da~ notas. 
2.° Fi\ar smnanalml'n!e as quantia,; IJIII; porlt•m SI'!' t'lllJll'l'

~atlas <'111 desconto,; 011 PmprPs!iniOS sohrt• penlton•s. 
:1.• HP!Prlllinar a taxa dos dP,;con!o,; c do pn•mio do di

nlwiro IJIII' st• rl't't>hcr a juro, c o ma\imo dos prazos por IJIII' 

SI' lar;io OS IIII',;IIIIIS dt'SI'OIItOS, O!JSI'I'\:JihÍil t11d;l\ia O disposto 
110 linal do ~ I. • do .\ri. :1." 

·'L" tlr;!il;lÍ"-11' a n•Jal'iio da,; fil'llla,; ljllt' J'Odl"l'iio Sl'l' arhllit
tida,; a •ks•·outq. " onia\imo da quantia qw• potlPr;Í sl'r drs
coul;ula sob a ;.raranlia 1le cada huma, •~~' I'OIIiitl'lllida!IP com 
Ih limi!PS pn•stTiplos pl'la Hin•rloria do Baueo. 

:;.• lliri:.:ir " lis•·ali,;;n· todas as OJH'I".II.'iii'S da C:ai\a. 
li.• \oauear I' demittir os PIIIJII'I'gados qut• nüo fiirem de no

IIH'ill;iio da llircr!oria do Banl'o, podendo l'll!llllldo suspendi'!' 
a I'Slt~s. dando imm!'tliatanH•nh• conta dos moi iYns por IJIIP assim 
prorcdeo, para q11c ;i nsla dcllPs n•soha a Dil'l'l:toria do llan~ 
1'0 O IJUP jlll/!:11" COil\l'llÍI'Il(P. 

7." Propúr ;í llin·doria 1lo Ban1·o as alln:H:iit•-; nu tlltHiili
•·;u:t-H''i '111'' jiiL::;n· IH'I'P . .;,;aria.; llll:i l·>;(all!(th, 
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S." Organisat' o ltt>f.(lliauwuto iutemo P t''<Pt'lltal-o prmi~o
riamente emquauto niio filr apprmado pPia Jlin•c!ot ia do 
Bauco. 

!1." .\pprovar o ltt>la!orio d<b opPraçiies ~~ estado da Caixa, 
I' o halan1:o qu1• Sl~llH'slralml·nle dewrú ser n·utl'tlido <Í ])ire
doria do Baueo . 

. \rt. 22. A Directoria n•twir-se-lta lmma vez ao menos 
eada semaua, e pod1•r;Í delilwrar estando presentes lrrs dos seus 
llll'lllhros, CXI'i~plo sobre as opera1:1ks indicadas no Art. :l." 
~ 8.", c nos casos qui' f<irPIIl especifica<lus pf'la DirPetoria do 
J:aueo, nos quaes SI'I'Ú n1•cessaria a p;cst~ll\"a de lodos os mem
iH·os da lliredoria da Cai\a. 

,\rt. 21. As delih,•ra~ÕI'S Sl'!"iio tomadas por maioria dos 'otos 
presentes, c quando houver em pnte sobre a resollJ(:no de qual
qtwr negocio, serit esk adindo, c discutido de no\'o na Sessão 
sP;minln: e se ainda nesta hourer empale, terú o Pn•siden
ll' o 'olo de lfllalidaiil~. 

Art. 2~. Alêtll das outras I'OIIlmissões qtw fôrcm desi
gnadas no HPgulamrnto interno, haverit cfl"eclivarnenlc em scr
Yiço lmma COrlllllissi'io de rl•,•seontos' comvosta de dous DirP
don·s, encarregada dP I'Xamin;u· os titulos apresentados a des
conto, verificar s1~ satisf'azcm ;ts CO!Hli1:ões I'Xigidas por estes Es
tatutos, c se offereccm a lll'I'I'Sc.aria gilrantia. Os llireclores al
trrnarão neste s1~niço, conf(H'lllP a ordt~m em que f1irctl! design:.t
dos Jll'la sua nmnt'<](;iio, dt~ ntodo que nenhum J)ircc!or sirva na 
dita eommissiio nt<Jis d1~ Ui dias const•culivos. Se sobre al,!,um 
objceto os membros de SIT\"i~~o nfio pudt~I"Plll coucordar; o 
Presidente da Cuixa o deeidirú conf(mHando-se cont a opinião 
d1• h um delles. 

Art. 2:i. A Cai:xa publirar[t, ao lllPnos de I;) em 15 dias, 
o pn•1:o de seus dPscnntos " do juro do dinheiro qtw honwr 
de rerdJcr a vremio. 

Art. 26. Compete ao i'l'l•sidente da Dirednria. 
1." Enviar Sl~l!H'slralml,nlt~ it llirectoria do Banco o Hclato

rio c balan<:o d1~ que trata o~ tl.o do .\rl. 21. 
2." Presidir as eomnlissõPs ordinarias, a I'Ujo~ trabalhos en

tender que rlen~ asshlir. 
3." Presidir as St~.isii.·~ da llirectoria, ser orf.(iio dclla, !'\a

minar c inspecr;ionar '~' op1·raç1ks e outro..; ramos de ser\'iço da 
Cnixa, e fazer executar fielrnPnte e~tl'S Estatuto.>, o llegirncnto 
interno, a.> instwc.1;(í1~S da Dirertoria do Banco, as deeisões 
da Dircct.oria da Caixa; devendo todavia suspender a <1xrcu
çiio das desta c da cornmissão de descontos quando as julgar 
contrarias a estes Estatutos, dando immedialamcnte conta á 
lliretctoria do Baneo , para que clla decida se devem ou não 
ser executadas. 

4.." Prop1ir it Ilirrctoria todas as medidas que julgar yan
tajosas aos inlerP,sPs da Cai:xa. 
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5." Convor.:u· rxtraonlinarlamenle a DirPetoria quando ~·n
tender eonvPniente. 

Art. 2í. H e devt~r do Presidente comparecer diariamente 
na Caixn, e no exercício das attribuiçõcs que lhe são confe
ridas confonnar-se <Ís instrucções da Dircctoria do naneo . 

. \rt. 28. A Directoria ter<Í hum Secretario para lavrar r 
ler as n•spcctivas actas, nas quaes serão consignadas todas as 
decisões qne tomar. 

Art. 29. A nircctoria do naneo, ouvida a da Caixa , 
fhar:í o numero c qualidade dos Empregados desta c seus wn
rimt>ntos, particulal'isarulo quacs os tflle dcYem ser IHmwados 
por huma e outra das J>ircctorias; bem como as fianças que 
tiverem de prestar, c o modo de realisal-as. 

Art. :10. Os Directores terão em compensação do s,•u tra
balho huma com missão de 4 •;. do lu<;ro liquido da Caixa, 
tlepois de deduzido o fundo de reserva , de conformidade com 
os Estatutos do Banco. Ao Presidcnle da Directoria da Caixa, 
al•'m da cornmissão que lhe p1~rteneer como Director, arbitrará 
a Jlireetoria do Uanco hurna gratillcação, que nos impedimentos 
do Pn•sidenle competirá ao Yicc-Pre3idente, ou a quem suas 
lCZPS fizer, excepto se o impedimento nüo exceder a 15 dias 
ou fur por moti\'0 de moleslia. 

Art. 31. A Directoria da Caixa remPltPrit á do Banco, con
fornH' o modl'lo que esta indicnr, hum balanço que mostre 
<JS op<~raf."Ões realisadas e o estado do activo c passivo do csta
belecinwnto no ultimo dia de cada nwz. Copia dPste balanço será 
rcmeltida ao l\linislro da Fawuda pela Hircctoria do llanco. 

Art. 32. A l)irecloria da Caixa deYe, sob sua immediala 
n•sponsabilidade, cumprir e fazer cun~prir todas as instrucçõcs 
e ordens da Dircctoria do Banco <~m tudo que disst•r respeito 
il exe1·ução destes Estatutos, do Regulanwnto interno, c de qu:ws
qucr disposiçõPs que adoptar e communicar-lhe para nwlhor or
d•~u• do expediente e func\Ões da Caixa. 

UPITCLO 111. 

Art. !3:1. 1\o ultimo dia dos mezes dn :\laio e Novembro 
se proecderá a balanço ~-:era! e c.ircumstanciado da Caixa, e com 
o Helatorio da sua Dircctoria será irnmcdiatarnenlc re111cltido á 
do Banco. 

Art. !34. A Caixa terá huma casa forte com a necessaria 
SP~urança contra os riscos de fogo, rouho e quaesquer outros 
aeonlccimentos que a possão prejudicar. 
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Art. 3:1. A Dircetoria procurará S(~rnprc ullirnar por meio 
de arbitro~ as eontest<u;ües que se possão suscilar no meneio dos 
negocios da Caixa. 

Art. 36. Os bens rnoYcis, semoventes ou de raiz, que a 
f:aixa houver de seus devedores por meios condliatorios ou ju
diciaes, serão vendidos no menor prazo possível. 

Art. 37. A IJirectoria do llanco, sempre que julgue con
veniente, e ao menos h urna vez em cada anno, e pelo meio 
que entender melhor, fará inspecdonar e examinar o estado 
da Caixa. 

Art. 38. A Direeloria do llanco poderá fazer extensiva á 
Caixa filial, no todo ou em parte, qnaPsquer concessões que 
fUrem cornpetentemPnle outor~adas ao Banco. 

Art. 09. A mrectoria fica autorisnda para demandar e ser 
demandada , c para cxerc~r livre e geral administração como 
rnandataria da DirPdoria do llanco, que lhe concede para isso 
])lenos poderes, sem reserva alg-uma, mesmo os em causa propria. 

Art. 40. As IJC(;ücs que mrom distribuídas por oe<:iiSilio da 
organisação desta Caixa sómenle seriio transft~riua:> por aeto lan
çado no registro della , com a assignalura do proprietario, ou 
do seu legitimo procurador. O S(m dividendo serrwstral, que 
será o mesmo que fizer o Banco a todos os seus aecionistas, será 
pago na mesma Caixa. 

Art. 41. Os accionisfJs Ioeaes têm assento nas Asscm
hléas Gcraes do Banco, podPndo-sc fazer reprcst•ntar por pro
curador na fórrna dos Estatutos do me:.mo. 

Art. 42. A dis,;o\nçüo da Caix:1, a mudanca de sua séde, 
c a ccs~ação da lOt;alisaç:io das acçiles , só poderão ser resol
vidas por dclibcraçfio da Dire~loria do Banco, estando presentes 
todos os seus membros, dnwndo d'Pntrr ellcs haver pelo menos 
dt•z votos cnueordus Plll falor de tal rPsolução. 

Art. 43. A ])irecloria do Banco pod(~rú , se julgar con
veni(~nle, estahnh~eer com ;:s nt~eessarias garantias huma ou 
mais a;.wncias da Caixa f11ial no.> lugares crn que melhor Sf~rvi
rcm ús nccc,;sidacles t;OIIlr:.wreiaes da Provinda; Psta deliberação 
porêm não tPrú lt1.~ar senilo rle eonformidade eom o disposto no 
Artigo anlcecdeule. 

CAPITl"LO IV. 

J)isposiçõcs transitarias. 

Art. ML Srrão distribuída,; nos nceionislns da Caixa filial 
do Maranhão SUlOO aeçõcs do Banco do Brasil. 

Art. 45. A importanl'ia das acções scrlt paga em westaçõcs, 
r.orno resolver a IJircctoria do Banco, de conformi(\ade com seus 
l~slatutos, JJodendo a priiiiPira sPr igual á imporlaneia jil rea
lisada das a~:(.'ücs dislrihuidas no lUo de Jaudro. Se porêrn a 

-------··-·---· .. 



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

( 2S3 ) 

incorporação du capital se fizer por nH~iJOI'e5 parccllas , sú nessa 
razão entrar;in os aeeionistas locae~ na parlilha dos dividendos. 

A ri. '.G. Distribuídas as aeções c rcalisada a primeira pres~ 
tação, entrarit em operações a Caixa filial, cessando imrncdia
tamlmte as do llanco do Maranhão, que se considerará axtin
dn. entrando em liquidnção por conta rle seus accionislas , a 
lfllal serú dirigida de modo que dentro d<J hum anno de ins~ 
tallaçiio da Caixa estrja concluída, salvo os direitos de tercei
ros, cujos contractos lhrs garnntào maior prazo; nfio podendo po
rt'm sL•r <~.ilr. augmentado dPsde que a Cai'ia ent mr em operações. 

Art. 47. A Caixa filial poderit, mediante a llCccssaria eon
\PilÇfi(l, rncnrrcgar-s<l como mandataria da liquidaçfio do cxlin~ 
rto Banco do .Maranhão, não cobrando comrnissão alguma pelo 
Sf'U trabalho. 

S,1la das S0ssões da Dirccloria elo llanco do Brasil em 22 
de Fen~rriro de 185;). -l'ío impedimento do Consdheiro l're
sidentP, Francisco Xavier Pereira.-.José Carlos Mairyllk, Se
cretario da Dircctoria. 
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Estatuto~ tia Cuixa filial tio Banco tio Bra~~til 
na Cidaule de Delcm, Cat•itul da• I•a·o"incia 
do Pl•r•'i, n. •tue se relere o Decreto u.o 
•. ãSO tle ~· de lllurço corr-:nte. 

C.\PITULO I. 

Da Caixa filial c suas opcrar~r·s. 

Art. 1. o Fica neada na Cidade de Rrlf'm , Capital da 
Provinda do Pará , hnma Caixa filial do llanro do Brasil . 
que se fPg-erá por estes Estatutos. 

Art. 2. 0 O fundo capital da Caixa será fornecido pelo 
nanco, quando e como cntcndPr conveniente a Din·ctoria 
deste, que poderá aul{rnental-o ou dirninuil-o, segundo as 
necessidades e convcnieneins da circulação. 

Art. 3. o As operações que a Caixa podcr·á fawr· são: 
1. o Descontar letras dt) cambio, da terra, e outros titulo~ 

commcrciaes á ordem c com prazo determinado , garantidos 
por duas assignaturas ao nu•nos de pessoas notorinmcnte abo
nadas , residentes no lugar em que se fizer o dPsconto ; e 
bem assim escriptos das Alfandt>gas c letras das Thesourarius 
J;t>ral e provincial. Como cxecpção de regra, podnní h uma 
só das mcneionadas ns~ignaturas ser rlc 1wssoa n·sit.IPntc 110 

lugar do desconto, mas a imporlancia dos tilulos assim dt•s
eontados nunca excedPrá á dceirna parte do fundo rff~cli
vo dn Cnixn. 1\iío se fnrão descontos n prazo maior de qua
tro mczcs, salvo durnntc os quatro primeiros annos, nos quacs 
poderão ser admittidas n dt•sronto letras até o prazo de seis 
mczcs, comlanlo que a sua im'portancia total não exceda a 
terça parte do fundo rii'Pelivo da Caixa. maximo que irá di
minuindo na razão de 25 "/o annualmente, a contar do dia 
em que a Cnixa entrar em operat;ües. 

2. o Encarregar-SI) por eommi~'ão da compra c Yenda de 
mrlacs preciosos, de 1\ pulict•s da Divida Publica e de quacs
quer outros ti tu los de valores, c da cobrança de di\idcndos, 
letras, c de outros tilulos a prazo fixo. 

3. 0 Receber em conta corrente as sommas que lhe fôrcm 
entregues por pnrlicularcs ou estabelecimentos publieos, c 
pagar as quantias de que estes dispuzcrem, até a irnporlancia 
do que houver recebido. 

4.• Tornar dinheiro a premio por meio de contas corren
tes ou passando letras, não podendo o prazo em nenhum 
dos dous casos ser menor de {)O dias. 

--~"'"""''·-----------·--
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5. o C:omprar c vrntlrr por conta propria mrtaf's prrciosns. 
fi." J.'azt'r Prnprt•stirnos sobre penhor de ouro, prata e dia

mantes, de Apolict)S da ])ivilla Publica, de acçües de t•om
panhias aerPditadas que tenhão rotação rral , c na propor
t:ão da importancia rt•alisada; de títulos particOiares que rc
prrsentem IPgiLimas transarçiit·s commrreiaf'S, c de mercado
rias não su.Htas á rorrupçiio, dPpositallas nas :\lf;mdq;as ou 
armazens alfandegados. A Cah:a nllo podPrá emprestar sobre 
penhor dn acçõcs do Banco do Jlrnsil. 

7.• l'azer movimt•ntos de fundos de humas para outras 
praças do hnperio. 

H.• J~fTPctuar opPra~;:ões ele ramhins para importar metm•s 
pmdosos ou impedir a rxporta~iio dellrs. 

fi.• Emiltir notas, isto hc, bilhetrs nfio inf(•riores a 10~ 
pagawis ti vista e ao portador. 

Art. '~. • A ])ireetoria do Banco pocleril. srmpre que o 
julg-ar convrnit•nte, su~prnder ou restringir alguma das ope
raçües mencionadas no Artigo antecedentt~ . 

. \rt. 5.• Em nenhum caso, c sob nPnhum prctPxto, po
derá a J>irectoria da Caixa razPr ou cmprt'lwnriPr outras ope
raçiil's all'rn das que sfto de~ignadas nP,;lt•s Estatutos . 

. \rt. G.• .\s notas t•millidas pelil Cai\a lilial terf10 o pri· 
'iiPgio C'XdusiYo dt) srrem n•cebidas em pagamento nns Hc
partições PuLiicas da l'rovirH·in. 

,\rt. 7.• A emissão de que truta o ,\rt. 3.• § !L" he 
limitada pelas n•gras st•guintes: 

f. • Salva a disposição do Art. 8.", a Pmissiio da Caixa não 
rt'tdt' eJ,~Yar-se a mais do duplo do fundo disponi\·pl, isto he, 
a mais do duplo dos valon•s que a Caixa li\'cr ell'ectivamentc 
Plll rofre, rPpresentados por nHwda corrente, ou harras de 
ouro de 22 quilatt~s avaliado pelo pr1•ço !Pgal, verificado por 
•·onlrash~ ou perito rwmrado pela ])in•ctoria .. ExcC'plua-se o 
dinheiro recebido a pn·m•o, o qual nilo faz parte do fundo 
disponin•J. 

2. • .\ ••miss..1o tamlwm não pódc rxrrdt>r á irnportancia 
dos df'~cnntos fritos na fúrma do ,\ rl. 3. o § f." , c dos ern
prt'stintos sobre JWnhon•s d1~ ouro, de prata, e de litulos par
ticulan·s que n·prcS('JllPrn lf'gitimas transarçtics cornnll'rcines. 

Art. 8.• Alôm do limite marcado no Arli~w nntercden
te, ou do IJIIP ftir estipulado em virhulc da disposição do 
Art. 17 dos E.;tatutos do llanco, poderá a Caixa fazer qual
quer emissão addieional trocando notai por moeda corrente , 
ou ouro em harrn do toque de 22 quilates avalindo pe
lo preço legal, comtanto que conserve em Caixa , não só o 
fundo disponi\cl correspondente áquclle limite, mas aindn a 
mocdn ou barras de ouro que receber em troco da emissão 
addicional. 

Art. 9. o As notns que n Caixa emit!ir terão dous ta-
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liíPs . hum rlos <illars ficar;\ no Banco, c sPrão por este for
neeidas <:om as assi~natnras c particularidadt•s <iH~ a Di
rectoria do Banco Pnll·nder nc<:essarias, não dPwndo ent1·ar 
em circulação na Prmineia, s<'m que sPjão tambem assignadas 
por hum on rnai~ Hirt!clon·s dn Cai'ia filial. 

Art. 10. A Caixa trni. h11111 cofre de drpositos volanla
rios para tilulos de crt>dito, pPdras preeios<Js , moeda, joias, 
c ouro ou prata em barras, do~ qua es rr(',Pill'rú hum pn•min 
na proporção do valor dos ohjcctos dPpositados. Este valor 
será estimado pi~la parte~ de accordo com a Di recloria da 
Caixa, a qual dar;i recibo dos dPposilos desi~;nando a nalnrcza 
c o valor dos objedos depositados, o nome e rrsidencia do 
depositador, a data em que o deposilo mr feito, c o numrro 
do registro da inseripção dos me~mos ohjcetos. Ta<'s recllws 
não serão transft~riveis po1· \ia d<' endosso. 

Art. 1 t. \"<in sr•r;1o descontadas as ll'lras c outros títulos 
que filrern as,;ignildos por <Jllillquer dos Direrton~s que PstiH'I' 
de serviço eomo memhro da eolllllli~são de descontos, ou 
que só tiverem llrmas d~ Hircctores. 

Art. 12. Nos rmprestimos de que trata o § G." do Art. 
3. o a Caixa r<:ceberá , al<'m do JWnhor, letras u prazos que 
não cxccdão dr~ fJ. JJH'Z<'S, as qua<·s poderfw ser assignadas 
unicamente pelo mutuario. 

A ri. I :3. St~ a letra proveni<'ntc de cmprr:slirno sobre pe
nhor não f<lr pa~a no s~·~1 vencinwnto, podPrit a Caixa pro
ceder á venda do penhor <'lll leiliio nwrcantil, na pn·sença 
de hum dtJS membros da Direeloria, e prect:dendo annun
cios publicos por lres diílS consccutiyos; mas o dono do p<}
uhor lerá o clircilo de res"atill-o ató eorrH•çar o leilão, pa
gando o que dt~vcr c as tkspcw-; que tiver oecasionado. Ye
rificada a \·cnda e li<Jnidada a divida com todas as de:>pczas. 
juros c a wmmiss;io de I I, 2 "/,, s':t·á o s:1ldo, se o houver, 
entregue a quem de direito for. 

Art. H. Se o penhor consistir em Apolircs da Divida 
Publica, ou acçõcs ele companhias, o mutuario deverá trans
feril-as previamente á Caixa. 

Art. 15. Se o penhor consistir em papris de r.rcdilo ne
gor.iaveis no cornmcrdo, ou em oaro, prata, e outras mer
cadorias, a Caixa <~xigirá consr:ntimento por escripto do de
vedm· autorisando a mesma Caixa para negociar ou alhear o 
penhor, se a divida não ft!r paga no seu vencimento. 

Art. 16. As mercadorias que tiverem de servir de prnhor 
aos ernprestirnos feitos pela Caixíl serão previamente avaliadas 
por hum ou mais corrctor(!s ou peritos designados 11ela ])jre
doria. 

Art. 17. A Caixa sü poderá emprestar solm~ penhor: 
1. o De ouro eu prata, com abatimento de f O"/. do 

valor verificado por contraste ou peritos nomeados pela J>ire
rtoria. 
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2. o Dt~ títulos da Divida Publico, com abatimt•uto de 10 "/o 
an menos do valor do mercado. 

3. o De letras a prazo maior de quatro mezcs, rom abati
mento nunca menor de 10 "/o, c de outros títulos commer
riaes e de mercadorias, com abatimento de 25 u/o ao lllt'rlos 
do seu valor. 

4." Dt~ diamantns, com abatinwnlo de 50"/o pt>lo rmmos 
do lalor que lhe:~ lllr dado por pr1 itos nomc:Hlos pela Dirc
doria. 

5. o De acçi)es de comp:mhias, com abatimento nunca me
nor de hum terço do valor malisa!lo, ou do prP<;o do mer
cado t{Uando e,;te ftlr inferior áqu<'llc valor. 

C.\.llrfl'LO ll. 

Da a lministraçiio da Caixa. 

Art. 18. A Caixa SPrá administrada por humn Jlin•rtoria 
composta dt~ cinco membros , tHHilPados annualmPntP pda Hi
rPctoria do Banco, <pw d"Pnlrc ell!'s d~ignarn o }'rPsidente e 
Yict~-Presidcnte. :\a falta ou impedimento do Vicc-Pn~sidPnte , 
fará suas lezes o Hircctor ttne se lhe seguir na li:..ta destes, 
organisada pt'la Dit"Pcloria do Banco. 

Art. :19. A J>irecloria do Banco nomPará lambem an
nualmcntc dous supplentes para , pela ordem em que nomi
nalmente f.\rPm collocados, substituírem os Directorcs em seus 
impedimentos ou faltas. 

Art. 20. Nenhum membro da Jlin•clol"ia podcní entrar 
1•m exercício sem possuir c depositar na Ü!i\a 30 acc:õPs do 
Banco do Brasil, as <!lraes st~rào in<Jiienan~is l'IIHJUanto du
rarem suas n•speelivas funcçües. 

Art. 2 L ComJll'l<' ü I>ircctoria da Cai\: a : 
1 .'' l>t•libcrar sobn· a emissão e annnllaçiio (las notas. 
2." Fi\ar scmanalmPnte as quantias tflll~ podPm ser cmpre

::adas Plll dC'Sronlos ou Pmprcstimns sohrc pt>n horPs. 
:3." Hett·rmíltar a tau dos de,;conlos c do Jlremio do di

nheiro que se rPccbPr a juro, l' o maxin1o dos prnzns por que 
se farão os lllP.-;nws dPsconfos ; ohscnando toda ria o disposto 
no liual do § 1.·• do .\rt. 3. 0 

4. o Org-a11bar a rl'lariio das firmas que podrr.'lo ser adrnit
tidas a <ksnmto, e o rnaximo da fJitanlia que JIOdcrü ser 
de~contada soL a !-[aranlia dP cada huma, de conformidadn 
com os limitt>s pn•script:1s pela Direcloria do Bauco. 

5." Dirigir e fiscal bar todas as opt>ra1:ücs da Caixa. 
6.

0 

l\ollH'\lr e demiltir os l'lllJll"l'gados que não fUrem de 
no:ncaç;ro da Direetoria do Baneo, rodrndo comtudo sus-
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pPncler a eslPs, dando imnwdialamPntc~ conta dos motivos por 
lflle assim procl'deo, para qlw á vista deites rcsoh·:~. a l>ire
doria do Uanw o que jul~ar comenientc. 

7." Propcir á JHreetoria do HaiH'O as alteraçliPs ou modifi
eaçi'iPs I(UC julgar nceessarias nos Estatutos. 

H." Organisar o Hcgulanwnlo interno c executai-o proviso
riamente emquanto uãu für approvado pela l>irecloria do 
Banco. 

9." Approvar o Rt>latorio das opcraçües c estado da Caixa, 
c o balan~·o quo semestralmente deverá ser remettido á m
rectoria do Baneo. 

Art. 22. A Dil'l~etoria rPunir-se-ha huma vez ao menos 
cada S!)lllana, e podcní ddilwrar estando pres<·rltes tres dos 
SI'US llll'mbros, exenplo sobre as operaçlit•s indicadas no Art. 3. • 
~ 8. o, e nos casos que f• irem especificados vela ])iredo
ria do Hanco, nos qu:ws st•ní necPssaria a presença de todos 
os nwmbros da Dir()t'loria da Cah:a. 

Art. 23. As delibrraçiiPs st>riio toruadns por maioria dos 
votos presentes ; c quando l1ouvm· empate sobre a resuluçiío de 
qualquer nc·goeio, sení Pste adiudo, e discutido df) novo na 
St•ssão seguinte; e se ainda nesta houver empate, terá o I) re
sidente o yoto de qualidadt•. 

Art. 2.1.. Alt'·m das outras commisstil's que ftin·m dPsi
~nadas no llellulamcnlo intPrno, haverá ellh:tivamentP P,lll ser
\'iço huma commissâo de deseontos, composta dP dous I>ire
clorcs, encarregada de Pxaminar os titulos apresentados a dcs
l'onto, verificar se satisfazem as I'Ondiçiies exigidas por cstl•s 
Estatuto~, e se o!Tereccrn a necessaria garantia. Os lJirectores 
alternarão Jwsk sc·rvi~,"o, I'Onl'orme a ordem !'lll qtw fürmn desi
~:mados pPia sua nomeaçiio, de modo que nPnhurn Dircctor 
~ina na dita eommissão mais de 15 dias consecutivos. Se so
bre algum objt•eto os rnc•n1 hros de scnit;o niío puderem 
coueordur, o Pn~sideutc da Caixa o decidirá conformando-se 
l'.om a opinião de~ hum dcllcs. 

Art. 25. A Caixa publicará ao nH'nos de 15 PJTI 15 
dias o preço de seus descontos, e do juro do dinheiro qun 
houver de receber a premio. 

Art. 26. Corn pete ao Presirkn te da I> i n•ctoria : 
1. o Enviar semestralmente <Í Dircdoria do Banco o Relato

rio c balanço de que trata o § !). " do Art. 2L 
2. • Presidir as eommissõt•s ordinarias, a cujos trabalhos en

tender que deve assistir. 
3. • Presidir as scssües da Dirccloria, ser orglio de lia , exa

minar c inspecdonar as O[Wraçiies c outros ramos de seniço 
da Caixa, e fazer executar lichnrnte Pstt·s !Matutos, o Hrgi
mcnto interno , as instrucções da Direrloria do Baneo, as dc'
cisões da Directoria da Caixa, devendo todavia suspender a 
execec;ão das dPsta e da commissâo de de:;contos quando as 

........... ____________ _ 
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julg-ar contrarias a estes Estatutos, dando immetliatamente con
ta it Directoria do Banco, para que ella decida se devem ou 
niio ser executadas. 

4. o PropOr á Directoria todas as medidas que julgar van
tajosas aos interesses da Caixa. 

5. o Convocar extraordinariamente a Directoria, quando en
trndcr eonveniente 

Art. 27. H e dever do Presidente compan•cer di:~riam!'nfe 
na Caixa, c no cxercicio das attribuições que lhe s;io eon
ferida,; conformar-se ás instrucções da })irectoria do Banco. 

Art. 28. A l)irectoria lera hum Secrdario para lavrar 
r lt~r as respectivas aetas , nas quaes serão consignadas todas 
as ckeisi)es que tomar. 

Art. 29. A Directoria do Baneo , ouvida a da Caixa, 
fi\ar;í o numero e qualidade dos t'mpregados desta e seus 
\cnc:irnentos, particularisando quaes os que devem ser no
mrados por hurna e outra das Directorias, bem como as 
fianças que tiverem de prestar e o modo de realisal-as. 

Art. 30. Os Directores terão em compensação de seu 
trabalho huma eommissão de 4 °/o do lucro licpliuo da Cai
xa , depois de deduzido o fundo de reserva , de conformi
dade com os Estatutos do Haneo. Ao Presid(•nte da I>in~eto
ria da Caixa, alc~m da commissão que lhe Jlcrfeneer como 
I>ircdor, arbitrará a Dircctoria do Banco l111r11a gratificação, 
que nos impedimentos do Presidente eompctiní ao Vicc-Pre
~idenlP ou a quem suas vezes fizer, excepto se o impedi
nwnto não exceder a 15 dias ou fôr por motivo de molcstias 

Art. 31. A Directoria da Caixa remetterá a do Banco , 
r o nformc o modelo que esta indicar, hum balanço que mostre 
as operações rPalisadas, e o estado do aetivo c passivo do estabe
lecimento no ultimo dia de cada mez. Copia deste l1alanço será 
remettida ao :\linistro da Fazenda pela Uirectoria do Banco. 

Art. :l2. A Dircctoria da Caixa deve, sob sua immediata 
rPsponsabilidadc, cumprir c fazer eumprir todas as instrucç.õcs 
c• ordens da Dircrtoria do Banco em tudo que disser respeito á 
!'XPcução dcstrs Estatutos, do Hel!ulamento interno e dr quaes
quPr dispo~içües que adoptar, e wmmtmicar-lhc para mdhor 
ordem do expediPnle c (uncçürs da Caita. 
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CAPITULO III. 

Disposições gcracs. 

Art. 33. No ultimo dia dos mczcs de Maio c Novembro 
w procederá a balanço geral c circumstanciado da Caixa, e com 
o Relatorio da sua Dircctoria será immcdiatamcntc remettido 
á do Banco. 

Art. 3!~. A Caixa terá huma casa forte com a necessaria 
segurança contra todos os riscos de fogo, roubo, c quacsqucr 
outros acontecimentos que a possão prejudicar. 

A1t. 35. A Directoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros as contestações que se possão suscitar no meneio 
dos negocios da Caixa. 

Art. ~IH. Os bens moveis, semoventes ou de raiz, que a 
Caixa houYer de seus dPvedores por meios conciliatorios ou ju
diciaes, serão Ycndidos no menor prazo possível. 

Art. 37. A Dircctoria do Banco, sempre que julgue con
veniente, c ao menos h uma vez em cada anno, c pelo meio 
que entender melhor, faní inspPcdonar e examinar o estado 
da Caixa. 

Art. 38. A Directoria do Banco poderá fazer extensivas á 
Caixa filial no todo ou em parte quaesquer concessões que fô
rem competentemente outorgadas ao Banco. 

Art. 39. A Dircctoria llca autorisada para demandar c ser 
demandada , e para exercer line c geral administração como 
mandataria da Dircetoria do Banco , que lhe concede para isso 
plenos poderes, sem rPscna alguma, mesmo os em causa pro
pria. 

Art. !~O. As acc:<IPs que fllrem distribuídas por occasião da 
organisação desta Cai\ a sórncnte serão tnmsferidas por acto lan
çado no registro della com a assignatura do proprictario , ou de 
seu ligitirno procurador. O seu dividendo semestral , que será 
o mesmo que fizer o Banco a todos os seus accionistas, será 
pago na mesma Caixa. 

Art. U. Os accionistas locacs Mm assento nas Assembléas 
Geraes do Banco , podendo-se fazer representar por procura
dor na fórma dos Estatutos do mesmo. 

Art. ld. A dissoluc.:ão da Caixa, a mudança de sua séde, 
e a cessação da localisaçno d;:s ac\·ücs, 'ó podcriio ser resolvidas 
por ddiberação da Directllria do Banco, estando presentes todos 
os seus membros, d(~\·endo (i'(~nln· ell('s h;nc·r nelo menos dez 
votos conmrdc~s em 1avor (k tal n•soli1çãn. -

Art. t~:J. A J)ircdoria do Banco pocl!'r:Í, se jul~ar com·e
nientc , cstabckccr c:nm as necessarias garantias lmma ou mais 
agencias da Caixa filial, nos lugarcs em que puderem melhor 
servir ás necessidades commcrciaps da Província ; esta C:elibe
ração porêm não terá lugar senão de conformidade com o dis
posto no Art. antecedente. 
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CAPITULO IV. 

Disposições transitarias. 

Art. 44. Serão distribuídas aos accionistas da Caixa filial 
do Pará 20.000 acç~es do Banco do Brasil. 

Arl. '~5. A importaneia das acçõe• ser;\ paga em prestaçi'ies 
fOmo resolver a Direetoria do Banco , de conformidade com 
seus Estatutos, podendo a primeira ser igual á importancia já 
rcalisada das acções distribuídas no Hio de Janeiro. Se porem 
a incorporação do capital se fizer por menores parcellas, só nessa 
razão entrarão os aceionistas locacs na partilha dos dividendos. 

Art. 46. Distribuídas as acçõcs c rc<Jlisada a primeira pres
tação, entrará em operações a Caixa filial, cessando immedia
tamente as do Baneo do Pará, que se considerará extincto 
entrando em liquidação por conta de seus accionistas, a qual 
será dirigida de modo que dentro de hum anno da installação da 
Caixa esteja concluída, salvo os direitos de terceiros, cujos con
tractos lhes garantão maior prazo; não podendo porêm ser 
este augmentado desde que a Caixa entrar em operações. 

Art. 47. A Caixa filial poderá, mcdiantP a ncecssaria coH
Ycnção, encarregar-se como mandataria da liquidação do ex
tincto Banco do Pará , não cobrando commissão alguma pelo 
seu trabalho. 

Sala das Sessões em 22 de Fevereiro de 1855. - No 
impedimento do Conselheiro Presidente, Francisco Xavier Pe
reira. -Jose Carlos Mayrink , Secretario da Dircctoria. 
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Estatuto!~~ anoditicando a ot•ganisac;•iio da (;aixu 
filial do cxdncto llanco do Rr•aliiil estabt•
lecida na Ciclade elo llio Granclt~ de S. t•eclro 
do Sul , e cmnrerdida e1n filial elo actuul 
Banco do nu•lijtno nosne. 

L\PITUO I. 

JJa Caixa filial e suas operações. 

Art. 1. o A Caixa filial do e\Lineto Banco do Brasil es
tabelecida na Cidade do Hio Grande de S. Pedro do Sul, e 
convertida em filial do Banco aclual do mesmo nome, se re
gerá pelos seguintes Estatutos. 

Art. 2. o O fundo capital da Caixa será forneeido pelo 
Banco, quando e corno cntnn(IPr conveniente a Directoria deste, 
que poderá augrnental-o ou diminuil-o, segundo as necessidades 
c convenieneias da eirruhH:i\o. 

Art. 3. 0 As operaçõe~ que a Caixa poderá J:1Zer siio: 
J .0 Descontar letras de cambio, da terra, e outros lilulos 

commerciacs á ordem e com prazo determinado , garantidos 
por duas assignaturas ao mr•nos de pessoas notoriamcn:e abo
nadas, residentes no lugar rm que se tlzcr o drseonto; e bem 
assim cscriplos das Alfandegas c letras das Thcsourarias ge
ral c provincial. Corno excepçl'io de regra, poderá humu só 
das mencionadas assignaturas ser de pessoa residente no lu1mr 
do desconto, mas a irnportancia dos titulos assim drscontados 
nunca excederá á d(•dma parlr• do fundo ciTectivo da Caixa. 
~ão se farão dPscontos a prazo maior de 4 mezes, salvo du
rante os quatro primeiros unnos, nos quaes poderl'io ser ad
rnittidas a desconto letras até o prazo de li rnczes, com tanto 
que a sua importaneia total não exceda á terça parte do fundo 
f'.!Tectivo da Caixa , maximo que ir;i diminuindo na r11zão de 
25 o/ o annualmente, a contar do dia em que a Caixa entrar 
r·m opera~·ücs. 

2." Encarregar-se por commissão da compra e venda de 
metaes preciosos, de Apoliccs da Divida Public11, e de quaesquer 
outros títulos de valores, c da cobrança de dividendos, letras, 
e outros títulos a prazo fixo. 

3. 0 Receber em conta corrente as sommas que lhe fôrem 
entre:;ues por particulares , ou estabelecimentos publicos , c 
pagar as quantias de que estes dispuzerem, até á importaneia 
do que houver recebido. 

4-.o Tomar dinheiro a premio por meio de contas correntes, 

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



ou passando letras, nào podendo o prazo em IH'nhum dos 
dous cazos ser menor de 60 dias. 

5.'' Comprar c vender por conta proprin met;ws pre
tio.;os. 

H. o Fazer cmprestimos sobre penhor de ouro , prata , c 
diamantes, de :\poliees da Divida Publira, de ::w;ões de com
panhias aereditadas que trnhão cotação real e na proporção 
da importancia realisada, d,) titnlos parti!:ularPs que repre
St~ntern le,~itimas transacções commerriat•s, c flp mPn·adorias 
n<1o sujeitas á corrupção, liPposiladas nas Ainmdegas ou 
armazens alf'anrle;.(ados. A Caixa niío podprá emprestar sobre 
l"'illiOr ,,_, acç,lns d 1 Banco do Brasil. 

7." Fazer moyimenlos de flltH!os de Innnas pnrn outras 
prnças do Imperio. 

8.
0 

.Etfeetuat· operaçfiPs de cambias para importar metaes 
preciosos ou impedir a exportação ddles. 

9.
0 

.Emittir notas, isto he, bilhetes não inferiores a 10~, 
pag<neis á vista c ao portador. 

Art. 'L o A Directoria do Banco podrní, sempre que o 
jul;;ar eonrenientc, suspendrr ou restrin~ir alguma das opera
çiks mencionadas no Artigo antecedente. 

,\rt. 5.
0 

Em nenhum caso, e sob nenhum pretexto, 
poderü a Dirpetoria da Caixa fazer ou emprP!Jendcr outrns 
nperaçües, alôm das que são designadas nestPs Estatutos. 

Art. 6. o As notas emittidas pela Caixa terão o privilegio 
exclusivo de serem recebidas em pagamento nas Repartições 
Publieas da Provincia. 

Art. 7.
0 

A emissão de que trata o Art. :3. 0 § 9. 0 hc 
lirnitada pelas regras scguintPs: 

1.• Salva a disposição do Artigo 8. 0 , a emissão da Caixa 
não póde elevar-se a mais do duplo do fundo disponível, 
isto he, a mais do duplo dos valores que a Caixa tiver ell'e
ctiYamentc em cofre, repr·esentados por moeda eorrente ou 
barras de ouro de 22 quilates, avaliado pelo preço legal , 
H'riticado por contraste ou perito nomeado pela Directoria. 
Exeeptua-se o dinheiro recebido a premio, o qual não faz 
parlt~ do fundo disponivel. 

2. • A I' missão lambem não pódc exceder á importaneia 
dos deseontos fritos na fúrma do Art. :J.o ~ t.o, c dos ern
prestimos sobre penhores de ouro, de prata c de títulos par
ticulares, que representem legitimas transaccües commerciaes. 

Art. S. o Alêm do limite mareado no Artigo antecedente, 
ou do que fôr estipulado em virtude da disposição do Art. 
17 dos Estatutos do Banco, poderü a Caixa lazer qualquer 
emissão addicional trocando notas pot' moeda cmTenle, ou 
ouro t:m barra rio toque de 22 quilates, avaliado pP!o preço 
IP1<JI, com tanto que eonserve em Caixa, não sô o fundo 
disponivel conespondentc áqnellc limite, ruas ainda a moeda 
nu barras de ouro que receber em troco da emissão addicionaL 
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Art. 9." As notas qtw a Caixa emittir lerão dou~ ta
lões , hum dos quacs licará no Banco , c serão por este for
necidas com as assignatnras c particularidades que a Directoria 
do Banco entender neccssarias, nfto devendo entrar em circulação 
na Pmvincia S'~rn que sejiío tambem assignadas por hum ou 
mais Dircctores da Caixa filial. 

Art. 10. A C:aixa tc:á hum cofre de depositos volunta
rios para titulo~ de credito, pedras preciosas, moPda, joias, 
P ouro ou prata em barras, dos quaes reerherá hum pn~mio 
11a proporção do Yalor dos ohjPctos dPpositados. Este valor será 
estimado pela p~rtc de aceordo com a Dircclo!·ia da Caixa, a 
qual dará n·cibo uns rlcpositos, designando a natureza e o 
valor dos objcelos depositados, o Honle c rcsidencia do de
positador, a data em qtw o deposito mr feito, e o numero 
d•J registro da inscripç;to dos IIH'smos objcdos. Tacs recibos 
não serão transferidos por vi:\ de f'ndosso. 

Art. 11. Nilo S<'ITto d<·,rnntad,Js as letras ~~ outros títulos 
que fUrem assignados por qnalquPr dos ])in•ctorf's que estiver 
de serviço corno membro da eom ndssiío de dpscontos, ou que 
só tiverem firmas de Diree!on~s. 

Art. 12. Nos emprestirno> de que trata o % G. o do Art. 
3. 0 a Caixa receberá, al<~m do fH~n!Jor, IPtras a prazos que não 
excedão de quatro mezc•s, as quaPs po<ll'rflo st'l' assignadas uni
camente pPio mutuario. 

Art. 13. Se a letra proveniente de cmprestimo sobre pe
nhor não fõr 11aga no seu Ycncimenlo, poderá a Caixa proceder 
á veuda do penhor em leilfto mercantil, na presen\a de hum 
dos membros da Dit·eetoria, e precmlcndo annuncios publicas 
por tres dias ronsecutiYos; mas o dono do penhor terá o di
reito de resgata l-o até come~ ar o leilão, pagando o que dever 
c as despezas qu<) tiYnr ocrusionado. V crificada a venda, e li
quidada a divida eom todas as despezas, juros, c a com missão 
dei'/, 0

/ 0 , será o saldo, SJ o homcr, enlrqW<' a quem de 
direito mr. 

Art. 14. Se o penhor consistir em Apolicns da Divida Pu
blica ou acções de companhias, o mutuario deverá tranferil-as 
previamente á Caixa. 

Art. 15. Se o penhor consisti r em papei,; de credito ne
gociaYeis no commercio , ou em ouro, prata , c outras merca
dorias, a Caixa exigirá eonsenliml~nto por escripto do devedor, 
autoris:Jndo a mesma Caixa para nrgociar ou alhear o penhor, 
se a divida não fôr paga no seu vencimento. 

Art. 16. As mercadorias que tiverem de servir de penhor 
aos emprestimos feitos pela Caixa serão previamente avaliadas 
por hum ou mais corretores ou peritos designados pela Di
rectoria. 

Art. 17. A C:aixa só poder(t emprestar sobre penhor: 
1 ·0 De ouro ou prata, eotll abali-lwnto de to 0

/ 0 do valor 
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\-eriticado por contraste , ou por peritos nomeados pela lJirc
ctoria. 

:2.• De tilulos da Divida J>uLlica, com abatimento de iO•j. 
ao menos do valor do mercado. 

3. o De letras a prazo maior de quatro mPzcs, com abati
mento nunca menor de 10 •;., c de outros titulas commerciaes 
e mercadorias, com abatimento de 25 o;. ao menos do seu 
valor. 

4. o De diamantes, com abatimento de !iO o/o pelo menos 
do lalur que lhes fôr dado )'OI" perilo!' uomeados pela Directoria. 

;j.• De aGÇÕ.'s de companhias, com <~batimento nunca menor 
de hum terço do valor realis<H.lo, ou do preço do mercado 
rittando este fOr inferior iuptPlle ralor. 

C.\PITL1LO li. 

])a administraçâo da Cai:ra. 

Art. 18. A Caixa será administrada por huma J)irectoria 
composta de cinco membros, nomeados nnnualmenle pela 
IJirectoria tio Banco, que d'entre t>llr·s designará o Presidente c 
Vic·~-Pn's:dPnle. ~a falta ou impedimento do \"ice-Presidente, 
fará suas vezes o Director que se lhe seguir na li.;ta destes, 
annualnwnte organisada pela DirPctoria do Banco. 

Art. 19. A ])irectoria do Banco nomeará lambem an
nualmente einco supplentes para, pda ordem em que nominal
mente fOrem collocados substituírem os Directores em seus 
impedimentos ou faltas. 

Art. 20. Neuhum membro da Directoria podcní entrar 
em exerci cio, sem possuir c depositar na Caixa trinta aeçúes 
do Banco do nrasil, as f!UilPS SPrào inalienarcis ernquanto du
ldrcm suas respccti\·as funeçõcs. 

Art. 21. Compete á Directoria da Cnha: 
1." DPiib,rar sohre a emissão r> nnnullação das notas. 
~-" Fixar s•·•uanalnwnte as IJiianlias que IJodem ser cm

pre;:nJa~ 1'111 dr•seon!o-;, ou cmprcstimos sobre penhores. 
3." Dekrminar a taxa dos descontos c do pn·rnio do di

nlwiro qur SI' r.~c:•IJPr a juro , c o rnaximo dos prazos por 
<J!H' >r fariio os lllf'Sillos dr·sl·outos. olbl~rrando toda ria o dis
posto no linal rio ;~ 1." rio .\rt. :1. 0 

4.
0 

Organisar a n·LH;ão das firmas que poderito ser admit
tidas a desconto, c o nwximo da quantia que poderá ser 
descontada sob a garantia dt~ cada htuna, de conformidade 
com os limites prescriptos pela Dircr:toria do Raneo. 

5." Dirigir e liscalisar todas a~ opPraçües da Caix:t 
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G." Nomrar c <lemittir os empregados que não fôrem de 
nomear.ão da Uireetoria do Banco , podendo comtndo suspen
der a éstcs, dando iiillllctliatamr·ntc conta dos motivos por 
que assim proc<~dPo, para que ú Yista delles resolva a Di
reetoria do Ba11co o que julgar <.:onveniente. 

7 ." Propt'\r ;Í Diri'ctori<1 do llaneo as alterações ou rnodiflca
çfít•s que julgar necessarias no~ Estatutos. 

H." Organisar o Hegulamento int:~rno dt~ accordo com estes 
Estatutos, e executai-o provisoriamente Cin tmmto não f,lr 
approvado pela Dirt·ctoria do Banco. 

9. o Approvar o Relato rio das opcraçücs c estado da Caixa, 
e o balanço que SCIIICslralruenlc deYcrá ser rcmeltido á Ui
rPcloria do Baneo. 

Art. 22. A llircctoria rPunir-sc-ha hurna Vt'Z no menos 
cada semana, c poderá deliberar estando presentes tres de seus 
membros , saiYo nos casos que fôrrm esprcificados pela ]}i
rectoria do Banco, nos quaes será necessaria a presença de 
todos os membros da Hire<.:toria da Caixa. 

Art. 23. As delibera\'ües serão tomadas por maioria de 
votos presentes; e quando houver empate sobre a resolução 
de qualquer negocio , será este adiado, e discutido de novo 
na Sessão seguinte; c se ainda nesta houver empale, terá o 
Presidente o voto de qualidade. 

Art. 24. Alem das outras commissões que fôn·m desi
gnadas no Regulamento interno, haverá eiTcctivamcnle em ser
Yiço huma com missão de descontos, composta de dous Di
redores, encarregada de examinar os titulos apresentados a 
desconto, verificar sr satisfazem as condições exigidas por 
estes Estatutos, e se oiTerecem a necessaria garantia. Os Di
rectores alternarão neste serviço, conforme a ordem em que 
fôrem designados pela sua nomeação , de modo que nenhum 
Director sirva na dita cornmissão mais de 15 dias consecutivos. 
Se sobre algum objecto os membros de serviço não puderem 
concordar , o Presidente da Caixa o decidirá conformando-se 
com a opinião de hum delles. 

Art. 25. A Caixa publicará ao menos de 15 em J 5 dias 
o preço de seus descontos, c do juro do dinheiro que houver 
de recebrr a premio. 

Art. 26. Compdr ao Presidente da Directoria: 
1." Enviar semestralmente á llirectoria do Banco o rela

torio c balanço de q uc trata o ~ 9. o do Art. 2 L 
2. o Presidir as com missões ordinarias, a cujos trabalhos 

entender que deve assistir. 
3. o Presidir as sessües da Directoria, ser orgiio de lia, exa

minar e inspeccionar as operações c outros ramos de serviço 
da Caixa, c fazer mwc~utar liPirnrntc t~stes Estatutos, o Hegi
mente interno, as instrucções da Dircctoria do Banco, as de
eisõt~s da Uirectoria da Caixa, drvendo todayia suspender a 
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e:tel'ução tlas tlPsla c da eommissão dt~ desconto:> quando as 
julgar contrarias a cslPs Estatutos, dando immediatarnente 
conta ü Directoria do Banco , para que Pila decida se devem 
ou uão sc•r executadas. 

'•·· Propür á Direcloria todas as medidas que julgar vanta
josas aos interesses da Caixa. 

5. • Convocar extraordinariamente a })irecloria, quando 
entender conveniente. 

Art. 27. H e dever do Presidente comparecer diariamente 
na Caixa , e no exercício das atlribuições que lhP são c·on
feridas conformar-se ás instrucções da Direcloria do Banco. 

Art. 28. A Directoria tcr<Í hum Secretario para la\Tar c 
ler as respectivas Actas, nas cruaes serüo consignadas todas as 
decisões que tomar. 

Art. 29. A Directoria do Banco, omida a dól Caixa, 
fixará o numero e qualidade dos empregados desta c ~cus 
\·cncimentos , particularisando quaes os que devem ser nomeados 
por huma c outra das I>ireclorias, bem como as fian\·ns que 
tiwrem de prestar, e á satisfaçüo de quem. 

Art. 30. Os Directores terão, em compcnsaçiio do seu 
trabalho, huma commissão de 4 •;. do lucro liquido da Caixn, 
depois de deduzido o fundo de reserva , de conformidade eom 
os Estatutos do Banco. Ao Presidente da llircctoria da Caixa, 
alêm da commissão que lhe pertencer como Dircetor, arLi
trnrá a I>irectoria do Banco h urna gralificnção, que nos irn
pedimPntos do Presidente compelirá ao Vice-Presidrntc, ou a 
quf'm suas n•zes fizer, excepto se o impedimento nüo exceder 
a 15 dias ou f{\r por moliYO de mo!Pstia. 

Art. 31. A Directoria da Caixa remcttcrá á do Banco , 
confoFme o modelo que esta indicar, hum balanç·o que rnoslre 
as operações rcalisadas, c o cstndo do actiw c pnssim do 
f•stabelccimento no ultimo dia de cada mez. Copia deslP ba~ 
lanc:o será rcmcltida ao ~linistro da Fazenda pda Din·elori& 
do Hanco. 

Art. 32. A Directoria da Caixa deve. sob sua immccliala 
responsabilidade, f•urnprir c fazer cumprir todas as instrm:
çiit~s c ordens da I>irertoria do Banr:o, f~Ill tudo quP clbser 
n·spcit•) it cxecu<;Jo deslt•s .Estatutos, elo Ht~gulamcnto inlcrno 
e de quacsq111~r disposições qun adaptar, e comrnunicar-llw 
11ara ml'lhor ordem do PXpcdiPntc c funcç·õrs da C a h: a. 
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CAPITULO 111. 

Disposições gcracs. 

Art. 33. No ultimo dia dos mezes de 1\laio c Nov!'m bru 
se procederá a balanço geral c circunstanciado da Cah.a, que 
com o llclatorio da Directoria será immcdiatanwntn rt~tncltido 
á do Banco. 

Art. 3!L A Caixa terá huma casa forte com a ncces
saria segurança contra os riscos de fogo, roubo c <ruaes<ptcr 
outros acontecimentos que a possão pn1udicar. 

Art. 35. A Directoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros as contestações que se possão suscitar no mt•nl'io 
dos negocias da Caixa. 

Art. 36. Os bens moveis, semoventrs ou de raiz, que a 
Caixa houver de seus devedores por meios conciliatorios ou 
judiciacs, serfio vendidos no mtmor prazo possível. 

Art. 37. A Directoria do llanco, sempre que julgue con
veniente, c impreterivelmente huma vez em cada anno, c pe~o 
meio que entender melhor , fará inspcccionar c examinar o 
estado da Caixa. 

Art. 38. A Dircctoria do Banco poderá fazer extensivas á 
Caixa filial, no todo ou em parti', quaesqncr concess()es que fO
rem competentemente outor~<adas ao Banco. 

Art. 39. A Directoria fica autorisada para drmandar c 
ser demandada, c para exercN livre e geral administração 
como mandataria da Directoria do Banco, que lhe concede para 
isso plenos poderes , sem reserva alguma , mesmo os em causa 
propria. 

Art. 40. As acções que furem distribuídas por occasião 
da reorganisação desta Caixa sómcnte serão transferidas por 
a do lançado no rrg-istro de !la com a assignatura do proprietario, 
ou do seu legitimo procurador. O seu dividendo semestral, que 
será o mesmo que liwr o Banw a todos os seus aceionistas, 
sení pago na mesma Caixa. 

Art. l~l. Os aceionistas locacs têm assento nas Assembl~as 
Geracs do nanco, podendo-se fazer representar por proeurador 
na fórma dos Estatutos do mesmo. 

Art. 42. A dissolução da Caixa, a mudança de .sua s{·tll' 
c a cessaçiío da localisn~iio das nrt;õPs, só poderão ser rrsol
vidas por deliberação da llirrrloria do Bamo, estando prrsentrs 
todos os seus membros, dcyendo d'Pntre cliPs haYct· pelo 
menos 10 votos concordes em favor de tal n•solução. 

Art. !~3. A Directoria do Banco poderú, se julgar con
veniente, estabelecer com ns necessarias garantias lmma ou 
mais agencias da Caixa lilial, nos lugares em que puderem 
melhor servir ás necrssida<ks commerciaes da J>rovineia : esta 
deliberação porêm não terá lugar senão de conformidade com 
o disposto no Artigo antecedrnte. 
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CAPITULO IV. 

Disposições transitórias. 

Art. 4/t.. Serão distribuídas aos accionistas da Caixa filial 
do Rio Grande 2.500 acções do nanco do Brasil. 

Art. 45. A importaneia das acções será paga em prestações 
como resolver a Directoria do Haneo, de conformidade com 
seus Estatutos, podendo a primeira ser igual :í importaneia 
já realisuda das acçües distribuídas no lHo de Janeiro. Se 
porem a incorporação do capital se fizer por menores parcellas, 
sil nessa razão entrarão os aerionislas locaes na partilha dos 
di\idendos. 

Art. 4G. Distribuídas as acções c realisada a primeira 
prestação, continuará em operações a Caixa reorganisada, ces
sando immediatamente as da actual, que se considerará ex
linrla , entrando em liquidação por conta dos nella interessa
dos, de conformidade com as instrucções que para tal fim 
expedir a Direetoria do Banco. 

Sala das Sessões, em 22 de Fevereiro de 1855.- No im
pedimento do Conselheiro Presidente, FrtLncisco Xavier P8-
reira. -José Catlos llfayrink, Secretario da Dircctoria. 
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Estatutos tnodificanclo a m•ganisaçiio ela (~aixa 

filial do anti,::;o lluuco elo Dt•asil estabele
cida na Cidadt'l de ~. Paulo , e convertida 
e1n filial do actual Banco do naes1no nmne. 

CAPITULO I. 

Da Caixa filial c suas operações. 

Art. 1. 0 A Caixa filial do extincto Banco do Hrasil, crcada 
na Cidade de S. Paulo, e convertida em filial do Banco aclual 
do mesmo norrw , se I'P~-;"erá pelos seguintes R<>tatutos. 

Art. 2. o O fundo capital da Caixa será fornecido pelo 
Banco. quando c como entender conveniente a Oircctoria 
deste. que podcr;í augment<Jl-o ou diminuil-o, segundo as ne
ce3Sidades e conveniencias da circulação. 

Art. 3." As OfH~raçües que a Caixa poderá fazc1· são: 
1. o Descontar letras de cambio, da terra c outros ti tu los 

rommerciacs á ordem c com prazo determinado , garantidos 
por duas assignaluras ao menos, de pessoas notoriamente abona
das, residentes no lugar em que se fizer o desconto; c bem assim 
Pscriptos das Alfand<~gas c Ietrns das Thesoura.rias geral e pro
vineial. Como cxcep~ão de regra poderá huma sú das rnencio
nadns assipwturas ser de pessoa residente no lugar do des
conto , mas a irnportancia dos titulos assim descontados nun
ca cxcedPr[t a drcima parte do fundo eiTectivo da Caixa. Não 
se farão dl~sr:ontos a prazo maior de 4 mezcs, salvo durante 
os quatro primeiros annos, nos quars poderão ser adrnittidas 
a deseonto letras até o prazo rk seis mczcs, com tanto que a 
sua importancia total não exceda á terça parlc do fundo eiTc
ctivo da Caixa, maximo que irá diminuindo na razão de 25 "/o 
annualmcntc, u contar do dia em que a Caixa entrar em ope
rações. 

2." Encarregar-se por eomrnissão da compra c venda de 
mctaes preciosos, de Apolices da Divida Publica, e de quaesqucr 
outros Litulos de valores, e da cobrança de dividendos , letras 
c de outros tilulos a prazo fixo. 

3." Receber em conta corrente as sommas que lhe fôrem 
entrci-\Ues por particulares ou cslabclccirnentos publicos, c 
pagar as quantias de que estes dispuzercm, até a importancia 
do que houver rccl'bido. 

r, .. • Tomar dinlwiro a premio por meio do contas correntes 
ou passando let.ras, nilo podendo o prazo, em nenhum dM 
dons easos , ser menor de 60 dias. 
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5.• Comprar e vender por conta propria mclacs pt·eeiosus. 
6.° Fazer emprcslimos sobre penhor de ouro, prata e dia

mantes, de A polires da Divida Publica, de acÇÕ('S de com
panhias a1Teditadas que tcnhão cotação real e na proporção 
da importaneia rcalisada, de titulos particulares que repre
sentem legitimas transacçõcs commcrciacs, c de mercadorias 
não sujeitas á corrupção, depositadas nas Alfadcgas ou ar
mazens allandegados. A Caixa não poderá emprestar sobre 
penhor de acções do Banco do Brasil. 

7.• Fazer movimentos de fundos de humas para outras 
praças do Imperio. 

8. o EITectuar operações dc cambios para importar metaes 
preciosos ou impedir a exportação delles. 

9. • ]~miltir notas, isto h e, bilheti'S não inf1~riores a dez 
mil réis , pagaveis á vista, na Caixa lilial ou no Banco, a 
arbítrio do portador. 

Art. 4. o A Directoria do Banco poderá, sempre que o 
julgar conveniente, suspender ou restringir alguma das ope
rações mencionadas na Artigo antecedente. 

Art. 5.• Em nenhum caso, c sob nenhum pretexto , 
poderá a Caixa fazer ou cmprehender outras operações alCm 
das que são designadas nestes :Estatutos. 

A rl. (i. • As notas emittidas pela Caixa filial terão o pri
vilegio exclusivo de serem recebidas em pagamento nas lk
partiçües Publicas da Província. 

Art. 7.• A emissão da Caixa será limitada pelas seguintes 
regras: 

1.• Salva a disposição do Art. 8. 0
, a emissão não púde ele

\ar-se a mais do duplo dos valores que o nanco tiver effecti
lamentc em seus corres, ou nos da Caixa , em moeda corren
te, ou barras de ouro de 22 quilates avaliado pelo preço legal 
quan:lo possa ter lugar o competente ensaio. Exceptua-se o 
dinheiro recebido a premio, o qual não faz parte do fundo 
disponhel. 

2. • A emiss;io lambem não póde excedCI' :i importancia 
dos dPscontos feitos na fórma do Art. 3." ~ 1. 0

, e dos em
prrstimos sohre penhores de ouro, de prata c de títulos par
ticulares que repn~ent<•rn legitimas trasacções commerciaes. 

Art. 8. o Alêrn do limite marcado na Artigo antecedente, 
ou do que mr estipulado em virtude da disposição do Art. 17 
dos R'itatutos do Banco, poderá a Caixa fazer qualquer emissão 
addicional trocando notas por rnot~da corrente, omo ~~rn barra 
do tor(UC de 22 quilates alaliado pelo preço l('gal, ou notas 
do Banco, comtantn que so conserve nos cofres do Banco ou 
no da Caixa, alem do l'undo disponível equivalente úquclle 
limite, as cspneies ,·orrnspmHknlcs ao dito troco. 

Art. !1. o Todas as notas emiltidas pda Caixa krão <I ou:. 
Ltlões , hurn dos quaes licarü no Buw·o , e serão por esln lür-
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necidas com as assi~naluras e particularidades !(UC a sua Di
reetoria entender necessarias, não devendo entrar em cit·culação 
na Província sem que scjão lambem assignadas por dous 
Directorcs da Caixa lllial. 

Art. 10. As notas do Banco trocadas pela Caixa serão 
immediatamente escripturadas, com designação de seus nu
meros, series, valores, assignaturas , &c. , e guardadas em 
cofre especial até que scjão postas de noyo em circulação pelo 
processo inverso do da sua entrada, ou reclamadas pelo Banco; 
devendo porêm u I>irectoria da Caixa , por todos os correios, 
unviar á do Banco humu demonstração drcumstanciada do 
movimento c estado desta operação. 

Art. 11. A Caixa tcrú hum cofre de depositos volunlarios 
para títulos de credito , pedras preciosas , moeda, joias, ouro 
ou prata em barras , dos quaes receberá hum premio na pro
porção do valor dos ohjer:tos depositados. Este valor será es
timado pda parte de accordo com a Dircctoria da Caixa , cujo 
Thcsoureiro dará recibo dos dcposilos , nos quacs designará a 
natureza c valor dos ohjeetos depositados, o nome c rcsideneia 
do depositador, a data em que o deposito lür feito, c o nu
mero do registro da inscripç.ão dos mesmos objcctos. Taes 
rcl:ibos não serão transferíveis por via de endosso. 

Art. 12. Não serão descontadas as letras c outros títulos 
que só tiverem firmas de Dircctores. 

Art. 13. Nos emprestimos de que trata o § 6. o do Art. 
3. 0 a Caixa receberá, alêm do penhor, letras a prazos que 
não exccdão a 4 mezcs , as quacs poderão ser assignadas uni
camente pelo mutuario. 

Art. H. Se a letra proveniente de cmprestimo sobre pc· 
nhor não ftir paga no seu vencimento, poderá a Caixa proce
der á venda do penhor em leilão mercantil, na presença de hum 
dos membros da Direcloria, c precedendo annuncios publicos por 
tres dias consecutiYos; mas o dono do penhor terá o direi-
to de resgatal-o até começar o leilão, pagando o que dever e , 
ns despezas que houver occasionado. Verificada a 'Venda e 
liquidada a divida com todas as despezas, juros c commissão 
de 1 '(, 0(o, será o saldo, se o houver, entregue a quem de 
direito fôr. 

Art. 15. Se o penhor consistir em Apolices da Divida 
Publica ou acções de companhias , o mutuario deverá trans
feri l-as previamente á Caixa. 

Art. 16. Se o penhor consistir em papeis de credito ne
gociavcis no commercio, ou em ouro, prata e outras merca
dorias , a Caixa exigirá consentimento por escripto do devedor · 
autorisando a mesma Caixa para negociar ou alhear o penhor, 
se a divida não fLir paga no seu vencimento. 

Art. 17. As mereadurias que tiverem de srrvir de prnhnr 
aos emprcslimos feitos pela Caixa serão previamente avaliadas 
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púr hum ou mais erlft'elon~s ou peritos designados pela 
Directoria. 

Art. 18. A Caixa só poderá emprestar sobre penhor: 
1." De ouro ou prata, com abatimento de 10 "/o do valor 

verificado por contraste ou por perito nomeado pela Dircctoria. 
2." ])c tilulos da ])ivida Publica, com abatimento de 10 "/o 

ao menos do valor do mercado. 
3. • De letras a prazo maior de quatro mczes, com abati

mento nunca menor de 10 "/o; c lk outros titulos eommerciacs 
c de mercadorias, com abatimento de 25 "/o ao menos do seu 
valor. 

!~.· De diamantes, com abatimento de 50 "/o pelo menos do 
lalor que lhes füt· dado por peritos nomeados pela Jlirectoria. 

5." De acções de companhias, com abatimento nnnca me
nor de hum terço do valor realisado, ou do vrcço do mercado 
quando este fOr inferior áquelle valor. 

CAPITULO li. 

Da administração da Caixa. 

Art. 19. A Caixa será administrada por hnma DirPcloria 
composta de cinco membros nomeados annualnH~Iile pela llirt~
rloria do Banco, que d'entre elles dcsignaní o Presitlentc e 
\"iec-Prcsidentf•. Na falta ou impedimento do Yir.e-Presidcnlt\ 
faní suas lezes o Direetor que se lhe seg-uir na lista destes, an
nualrnentc organisada pela Directoria do Banco. 

Art. 20. A Direcloria do llõnco nomearü larnhcm annual
mcnlc cinco supplcntcs para, pPia ordem I'Ill que nominal
mente fôrcm collocados, substituírem os llireclon·~ em seus 
impt•dirnt>nlos ou faltas. 

Art. 21. :\"t>nhum membro 1la Hiredoria f'Oill'r;í Pnt rar 
t'lll exercido sem possuir e depositar na Caixa trinta ac~·üps do 
Banco do Br:tsil, as quaes seriio iualit>nareis emquanto duran·m 
sua~ rcsp••rti \as fur1rÇiies. 

Art. 22. Compek ;í JlirPdoria da Caixa: 
1." Deliberar sobre a emis~iío e annullaçiio das not.-.s. 
2." Fixar sPmanahncnt•~ as quantias que pndPIII ser Pmpre

J.;ndas c·m de~t"ontos e Plllprl'stimos solm~ penhorP:i. 
3. 0 JletPrminar a la\a 1los t.kswntos e do prt~mio dodinlll'ii"O 

quando hourcr de n•ef'hrl-o a juro, e o n1aXilliO elos prazos 
por qlltl SI' fariío os IJH'SniOS tksconlos, dentro do lirnile fixado 
no final do ~ J.o tio Art. :l." 

(L" Or~anisar a rdac:iio das firmas quo podn:w ~l'r admil
lida.; a dPsronto, e o maximo do rrcdito tlt: c;,da llun1a, de 
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conformidade com os limi!Ps postos pela Direetoria do Baru·u. 
5. 0 Dirigir c lisealisar todas as operações da Caixa. 
6. 0 Nomear e demitlir os cmpretrados que mio fi'Jrem de 

nomeação da J)irPdoria do Jlanro, podl'rHio mmludo susperuh•r 
a estes, dando immPdiatanwnte conta dos motivos por que assim 
proccdeo, para que ;í vista ddlcs , n~sol r a a Direcluria do Banco 
o que julgar convmientP. 

7. 0 Jlropôr ;í Directoria do Banco as aliPraçi)cs ou modifi
eaçües que julgar nceessarias nos Estatutos. 

8. o Organisar o RegirnPnto intPrno de aeeordo com estes .Es
tatutos, e executai-o provisoriameule emquanlo não for appro
vado pela Dircctoria do Banco. 

9. o Enviar nwnsalnwntc ú Ilirrctoria do Bane o hum resumo 
das opcraçües e balan('ele da Caixa , c no fim de cada SPmcslre 
copia authcntica do halanç.o geral acompanhada de hum Relato
rio circurnstanciado, bem como da lista da n·sponsabilidadc dos 
devedores da Caixa. 

Art. 23. A lJirecloria reunir-sr-ha huma vez ao menos 
cada spmana , e podPr<Í delihrrnr Pstamlo pn~sPntcs trPs de seus 
membros, salyo nos casos que ftlrern espel'ifirados pela llire
etoria do Banco, nos quaes ser(t rwcessaria a presença de lodos 
os membros da llir(~c(oria da Caixa. 

Art. 24. As delibPraçiíes serão tomadas por maioria de 
,·otos presentes, e quando houwr (~lllpate sobre a resolução de 
qualquer negocio, será este adiado, e discutido na Srssão se
guinte; c se ainda nesta holl\('r empale, terá o Presidente o 
voto de qualidade. 

Art. 25. Al('m das outras <·ommissüc.> que fórcm desi
gnadas no Hegular11eulo inl<~rno, haYerú huma commissão de 
descontos, composta d1~ dons Dimdores, enC"arregada de exa
miHar os títulos apre .. ;enl;ldo,; a d!~.,~·onlo, ycrilicar se satisfazem 
as condiçiies exi;ddas por 1:st!'s E~lalutos, e se offt~reccm a nr
cessaria garantia. Os Diredon·s alternarão neste sen iço con
forme a ordem em que fi!rer11 designados pela sua nomeação, 
de modo que nenhum Dirertor sina na dita commissão mais 
de 15 dias consemliros. Se sobre algum objccto os dous Dire
elores de serviço não puderem concordar, o Presidente da Hi
reetoria da Caixa o dtcidir;í l'onlimnando-SP !'Oill a opiniilo de 
hum dellcs. 

Art. 26. A Caixa publicar;í em srn escriptorio, c em pe
riodicos, se os hoiiYer, ao rnPnos rk 15 em 15 dias, o preço 
de seus descontos e o juro do dinheiro que houwr de recr)brr 
a premio. 

Art. 27. Os Dircctorcs trrão, em rPiribuição de seu tra
b~lho, hurna eornmissiio que serú opporlunamente fixada pela 
D1rectoria do Baneo. Ao Presidente da Directoria, alêm da com
missão que lhe pertencer como Director, arbitrará a Directoria 
do Banco huma gratificação, que nos imiJedimrntos do Jlresidcnte 



'tolllpdir;i ao Yit~r.-Pn~sidl'nle, ou a quem suas VPZI'S lizcr, ~~x
t'I'Jll.o s1~ o impedimento não exceder a 15 dias, ou fôr por 
motivo <IP mo)Pstia. 

Art. 28. CompPle ao Presidente da Directoria. 
1. o Presidir as sessões da Directoria, ser orgfio ddla, exa

minar e inspeecionar as opcraçiies c outros ramos de serviço da 
Caixa, e fazer executar fielmente cstl's Estatutos, o Hegimcnto 
interno, as instrucçõcs da Directoria do llanco, as d1•eisiil's da 
Din·doria da Caixa ; devendo todavia suspender a r.x<'eur:iio das 
rlt•sta e da commissão do dPscontos, quando as julgar eonl.rarias 
n Pstes Estatutos, dando immcdiatanwntc conta ;í Din~cloria do 
Baneo, para que clla docida se devem ou não SPI" !'XI~cula1\as. 

:!. o Presidir as com missões ordinarias, a cujos lra!Jalltos Pn
tl'nlh~r que deve assistir. 

3. • Propô r á Directoria todas as medidas que julgar van tn
josas aos interesses da Caixa. 

í.• Convocar extraordinariamente a Directoria quando en
tender conveniente. 

Art. 29. He dover do Prcsidento comparec!'r diariamentn 
na Caixa , c no exercício das attribuições que llw siio Cllllfl'ridas 
mnformar-se ás instrucções da Directoria do Banco . 

. \rt. 30. A Dircctoria terá hum Secretario para laHar l' 
lt•r as n·sprrt.ivas actas, nas quacs serão consignadas todas as 
tl1•eisiii'S que tornar . 

. \rt. 3J. A Dircctoria tlo fianco, ouvida a da Cai\a, fi\arú 
o nllllll~ro c qualidade dos empregados desta e seus Yl'lH:itll\'lllos, 
partieularisnndo quaes os que dPVI'lll ser nomeados por hu111a e 
outra Dircctoria, bem como as lianças qLw tin~rem d<~ prcslur, 
~' ;i sa lisfação de quem . 

. \rt. 32. Os membros da Directoria e todos os t•mpre
gatlos da Caixa são rcsponsaveis pl'los abusos que pralican•Bt no 
<'xercido de suas funcções. 

C.\PI1TLU Ill. 

Disposiçrics r;crru:s . 

. \rt. 3:t :\o ultimo dia dos nwzr•s de )Iaio c :\mt·tuLro S<' 
prne1~d~~r•i a balanço geral da Caixa, que com o Hdatorio ela 
Direeloria Sl'l'<Í imrnediatamentn rcmdtido ;í Din·doria do 
BatH~o. 

Art. 3í.. A Cai\a ter;i huma casa forte com a Hl'!"l'ssaria 
segurança contra os riscos de fogo, roubo, equai'S<!ll''l" outro~ 
acontecimentos que a possiio prejudicar. 

Art. 3:5. A Dircctoria procurará semJn"<' ultimar por nwio 
d<' arbitros as contestaçiics que SI' possão suscitar no rnt'tll'io do<. 
rtt•gocios da l.aixa. 
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Art. 3!1. Os J,:•n:; movPis, Sl'liiOVI'nles ou d1~ raiz, qu~ a 
f-aixa houvn d1~ st·u~ 1kwdon•s por mPios conriliatorios ou ju
dieiacs, ~;"rfío \l'lHiidos no Jlli'IWJ' prazo possi"d. 

Art. 3'7. A Dircetoria do llanco, sempre que julgue con
veniente , ~~ impreterivdmi'IÜI~ huma vez em calia anno, c pelo 
meio que enli•ndcr mdlwr, !'arú insprecionar e examinar o e~ 
lado da Caixa. 

Arl. 3S. A J)iredoria do llanco podt•rú fazer extensivas <Í 
Caixa filial , no todo ou <'In parti' , quaPsquer concessões que 
lôrem compekntenll'nll' outorgadas ao llanco. 

Art. 3!J. A dissolução da Caixa, a mudança d1~ sua sóde 1 

e a cessação da loralisat;fío das aeçõ1~s; sú pod1•rão SI'!' resolvidas 
por deliberação da DirPdoria do Baneo, estando presentes todos 
os seus membros, dewndo d',·ntre dles hawr pdo menos dez 
votos eoncord1·s c·m fn v o r !lc tal resolução. 

Art. QÜ. ~nfío ddli lac1ns ;í Caixa filial , com a necessaria 
distincção, todas as nolns qm· lhe fôrem renwllillas, devendo 
haYer a tal rcstwito escriplura1;fio l'S{Weial, da qual conste me
thodieamenl!~ o mo\ inll'nto eircumstanciado da Pmissão, sub
stituição ou annulla,:iío rk tars notas, de conformidade cQm as 
participações da Direl'loria da Caixa. 

Art. (jJ. A Jlirecloria fka aulorisada para dPrnandar e 
ser demandada, e para I'XITCI~r livre c geral administração c 
plenos poderes , nos quaes dnem , sem reserva alguma , con
siderar-se emnprehcndidos ('outorgados todos, llli'SlllO os poderes 
em causa propria. 

Art. 42. A Directoria da Caixa filial deve, sob sua immc
diata rcsponsahilidade, cmllprir e fazer eumprir todas as ins
trucçüPs ~~ onkns da Hin·rtoria do Banco Pm tudo que disser 
respeito á CXI'ruçiío dr·stes Estatutos, do Hegimento interno, e 
dn quaesquer disposi1:(iPS que adoplar, c comnmnicar-lhc para 
melhor ordclll do 1'\fWdi,·nle ~~ funcçties da Caixa. 

Art. 4:3. :\ Din~cloria do Banco poderú, s1~ julgar convl'
nientc, estabdi'l'l'r, colll ;ts nPe1•ssarias garantias, huma ou 
mais agencias da Caixa filial nos lugarPs em que puderem mdhor 
servir ás ncecssidadi'S conllnerciaes da Província; esta ddibPrar,:fio 
porêrn não t!~r;í lugar Sl'nfio !I e conformidade com o disposto no 
Art. 39. 

Art. ML ,\s acçiii'S que fôrrm distribuídas por oceasião da 
rrorganisaçiio dPsta Caixa súmcntc serão transli~ridas por actrt 
lançado no n·gislro r!!'] la, I'IHII a assi;.;nalura do proprietario, 
ou do seu legitimo proeurador. O SI'U di\"idi'H(lo semestral, que 
será o mesmo qw· lizPr o Jl:mco a todos os seus accionislas, 
sení pago na IIH'Silla Caixa. 

Art. M>. Os ael'ionislas lol'ai'S 11\111 assento nns AssemlJll•as 
GPI'ai'S do Jlanco, podendo-se fazl'l' representar por procurador 
na fôrma elos I~s(;llulos do mesmo. 
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C.\PlTllLO I\. 

Disp"siçíJes transito rias. 

Art. Mi. Srrfio dislrihuidas 2.500 <H'('Ü('~ do llaneo do 
Brasil aos aedonistas da Caixa li I in! t'f'(•ada na' Cidad(' dl' S. Paulo 
pf'!o cxtincto Banco do mPsmo n()Jlll'. 

Art. !~7. O ynlor das arçfít'f' di~lribuidas ser<Í pa::io em 
prestaç.üPs, corno rPsolyn a })in•<·.loria do Ban<:o , d(• rmll'or
midark com os Eslalulo;; <ksl<', dncndo a prinwira S<'l' <'111 
moeda corn~ntP c igual ;í importaneiajá rcalisada das ae(;ôes uislri
buidas no Rio de Janeiro. 

Sala das Sessi'.írs da Directoria uo Banco do Brasil em 15 
de Fevereiro de 1H55. -No impedimento. do Consdheiro Pre
sidente, Francisco Xavier Pereira. -José Carlos Mayrink, 
Secretario da Direetoria. 
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COLLECÇriO D.\S LElS DO DIPERIO DO BRASIL. 

1855. 

Tmw 18. P.\l'."fE 2. a SECÇÃO 23." 

DECRETO N." 1.581- ue 2 uc .\bril de 1855. 

Autorisa o flanco do Brasil a elevar a sua emissão até ao 
triplo do fundo disponivel. 

Attendendo ú representação que 1\Ie fez a Directoria 
do Banco do Brasil , e Usando da faculdade concedida ao 
Governo pelo Artigo 1." § 7." ua Lei n." 683 de 5 de .Ju
lho de 1853: Hei por bem, de conformidade com a Minha 
Imperial Resol.ução de 31 do mez proximo passado , toma
da sobre Consulta da Secção de Fazenda do Conselho d'Es
tado, Decretar : 

Art. 1." O Banco do Brasil fica autorisarlo ú elevar 
a sua emissão até ao triplo do fundo uisponivel. 

Art. 2. 0
, Esta autorisação só deixará por espaço de 

hum anno, a contar da data do presente Decreto; mas 
o Governo poderá cas~al-a , mesmo antes de terminar o 
dito prazo , se assim julgar conveniente. 

O l\1arqucz de Parardt, Conselheiro ti' Estado, Senador 
I.! o Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario d'Estaclo dos Negodos da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha enten
dido e faça executar. I'alacio do Hio de Janeiro em dous 
de Abril de mil oitocentos cincoenta e cinco , trigesimo 
quarto da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Paraná. 
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DECHETO N. o t .582 - de 2 de Abril de t 355. 

Manda que sejão matriculados nas Capitanias dos Portos 
todos os Cala( ates e Carpinteiros de embarcações, que 
effectÍI)amente exercerem essas profissões. 

Hei por bem, em conformi,Jarlc da Ll'i numero tre
zentos cincoenta e oito, de quatorze de ,\~oslo de mil 
oitocentos quarenta c cinco, e da Minha Imperial Rcsolu
rão de dezescte deste mez tomaria sobre Consulta das Sec
ções dos Negocias da Guerra e Marinlw, c dos da .I usliça do 
Meu Conselho d' Estado, Determinar o seg11intc : 

Art. 1. o Todos os Calafates c Carpinteiros de embar
cações, que elfectivamente e"~:ercercm essas profissões, se
rão matriculados nas Capitanius dos Portos , c igualados <Ís 
outras classes comprehemli<las na mesma matricula em con
formidade do Hegnlarnento respectivo, que baixou com o 
Decreto numero quatrocentos quarenta e sete de dezenove 
de Maio de mil oitocentos quarenta c seis. 

Art. 2. o Os proprietarios de estaleiros , ou ollici nas Je 
construcrão naval, não poclerão arlmitlir em seus estabeleci
mentos operarios dos sobreditos ollicios, que não estcjão ma
triculados nas Cnpitauias. 

Art. 3. o O Artigo scssc11ta e cinco do citado Regula-
• mento das Capitanins fica substituído pelas disposi~·ões do pre

sente Decreto . 
. José Maria da Silva Parnnhos, do 1\Jeu Conselho, JUinis

tro e Secretario d'Estaclo dos Negocios da lHarinha , o tenha 
a~sim entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dons de Abril de mil oitocentos cincoenta c cinco, tri
gcsimo quarto da Indcpendencia c do Impcrio. 

Com a Hnhrica de Sua Mngeslacle o lmpcrndor. 

Josrf 1llaria da Silra Paranhos. 
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llECHETO N." J .383- de 2 <k Abril de JS:)i"l. 

Crca hwna ilfcsa de Ucwlas 11a Vil/a de Antonina, da Pro
rincia do Paraná. 

Usando da nutorisaçiio concedida pelo Art. 46 da Lei 
n." 5flí. de 28 de Outubro de 18'18: Hei por bem, de 
conformidade com n Minha Imperial Hcsolnção de 31 de 
Março ultimo, tomada sobre consulta da Secção de Fazenda 
do Conselho d' Estado , llccrctar : 

Art. 1. o Fica crcnda hum a l\Iosa de Rendas na Vi lia 
de Antonina, da Provinein do l'arantÍ. 

Art. 2." E.;ta Hepartiçiio fica habilitada não só para 
o despacho de importação dos prodnctos nacionaes e es
trangeiros, que j;\ tenhiio pago os respectivos direitos, co
mo ainda para o de c'l::porla~·ão <los productos nacionaes 
para dentro ou fúra do Jmpcrio. 

Art. 3 " A mesma Bepartiçiin poderiÍ igualmente ad
mittir n despacho os nayios estrangeiros qne vierem carre
gados de sal, on de charqne; com tanto que tacs navios 
dêem entrada na Alfandega de l'aranagmí, fazendo visar 
pelo respectivo lnspcctor os scn~ manifestos, c recebendo 
cada hum delles a seu bordo, hum Empregado rla mesma 
Alfandrga , que acompanhe o navio até iÍ Vil! a de Antonina. 

Art. li." Os Empregados da l\Iesa de Hendas ora creada • 
vencerüo a porcentagem que lhes nrbilrar o Presidente da 
l'rovincia respeclira, em conforrnidn<le do Art. 9." do He
gulamento de 30 de ~!aio de '18:36. 

O 1\Iarquez de Paran;Í , Conselheiro d' Estado, Senadol' 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, l\linislro 
e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Fazen<la, e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha enten
dido c fa~·a executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de 
Abril de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigcsimo quarto 
da Independencia e ,)o lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Jtlarquez de Paraná. 
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DECHETO N." 1.GS'I -de 2 rle Ahril rlc 1S.);L 

Autorisa a Í11corporaçlw c npprova os Estatutos da compct· 
uhia - Associaciio (entra! de Colonisaçiio. 

Attcndcndo ao que Me rcqucrco o llaeharcl llcrnardo 
Augusto Nascentes de Azamhuja 1 e de ro,Jformidadc com 
a Minha lmmdiala HesollH:rw de :w de Març·o ultimo, to
mada sobre parecer da Seer;fio dos Negocios do lmperio do 
Conselho d' Estado exarado em Consulta de t 5 de Fc\erciro 
antcr:cdcntc: Hei por hr~rn Autorisar a incorpora~·;to da Com
panhia que o Supplirante prdenrle organis;Jr nesta Côrte, 
dcbaix:o do titulo de-- Associar:i1o Central de Colonisar,:ão --, 
e Approvar os respectivos Estatutos , lJIIC eom este baixiio. 
Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do Meo Conselho, Mi
nistro e Secretario J'Estarlo dos Negoeios do Irnperio , assim 
o tenha entendido c faça cxeeutar. Palacio tio Hio tle Ja
neiro em dons de Abril de mil oitocentos cincoenla c cinco, 
trigesimo quarto da Jnrlepe1Hiencia c do Impcrio. 

Com a Hu!Jriea de Sua ~Ia0estatle o Imperador. 

IAIÍ::. Pedreira do Cou/lo Ferra:;. 

É!;tutntos da ilssocin«'ão (;cutt•al cl~~ Coloui
su~!ão na Ciduclc ~lo Uio de Junt'ir·o. 

TIHLO I. 

Art. I." 1'11:1tL1r-~e-hi1 tll'SLt Citladr~ do I\ i o r! c .Janeiro 
lt111lla ComJ•.tltliia dt•JlOillinada ·-- A~o;ori;H;ilo Central de Co
lonis;u;;1o-, rtllllllll'ta de :\rriuui~tas nacionaes ~~ cstran
g.~iros. 

Art. 2." Terit ;Í sua frp;;[t• lturn l'rco;idt~lilc, c hum 
\"ire-Presidente, IJIIf' ~iibslilltiril illlllcllr~ 11a :;11a f;dla e im
pcrlimento, sendo ambos eleitos em ~\~.:;elllhlr'·a Cr•ral. Ser 
\ir~ tle Secretario (;erill o llll:;~mo da llircrloria 



( :H2) 

Art. :3. 0 Esta A~sociaçiio ter:í por Om a imporlaç;lo 
tle emigrantes morigerados, agricultores c industriosos, fJIIO 

csponlanca ou subsidiadarnenle queirao vir para o lmperio. 
Art. 4." Suas operações serão as seguintes : 

§ Lo Promover c auxiliar a emigração, convidando, 
engajando, transportando, e tratando de estabelecer os co
lonos, c encarregando-se da cncomme11da dos que tiverem 
de vir por conta do Governo , companhias , ou parlirn
lares, m~diantc contraclos. 

§ 2. o Abrir corrcspondencia com negociantes nos paizcs 
estrangeiros, e com as companhias e socicdatles de em i
gração c colonisação ahi cstabclccitlas ; e ententlcr-sc com 
os proprictarios, ncgodanles ou quaesquer habitantes do 
Imperio, úccrca dos ohjectos indicados no § antecedente. 

§ 3.0 Ter ;Í bem dos interesses da Colonisaçiio Agentes 
nos diffcrentes paizes, donde convenha attrahir a emigra~ 
ção, c bem assim em qualquer ponto do lmperio, dando 
á huns e outros as instrucções comenicntcs, segundo a na
tnreza das respectivas commis~ões. 

~ 4. 0 Solicitar do Governo Imperial as neccssarias pro" 
videncias para que taes agentes scjiio coadjmados pelos Em
pregados lliplomaticos c Consulares Brasileiros, on pelas 
Autoridades do Paiz , ;Í bem do bom desempenho de seus 
mandatos. 

§ 5. 0 Jlrocurar mediante o mnilio do mesmo Governo 
conceituar a emigração para o Brasil , e combater a~ hos
tilidades c os obstaculos que injustamente possa soiTrer. 

§ 6. o Comprar ou aforar terras devolutas ou outra~, 
pertencentes ao domínio publico e partirular, para colo
nisal-as , tlistribuindo-as a colonos por meio de arrendamento, 
aforamento ou venda, e mesmo a qnalf)ncr outra pesson, 
com a condição de em prazo determinado povoai-as com 
gente livre na raz<io de huma família ao menos por cada 
lote de 250 mil braças quadradas. 

Proceder da mesma sorte :í re~pci lo das terras, que 
adquirir por conccssiio 

§ 7. o Estabelecer narcgnçiio para o transporte dos co~ 
lonos dos portos de partida até o desembarque definitivo 
nos lugares de seu tleslino, comprando, cncommcndando 
c fretando, no todo on em parte, embarcações que possiio 
melhor preencher csEc fim. 

§ 8. 0 Ter em lugar apropriado para o desembarque 
•los colonos aecommodaçõcs precisas , onde f'ejlio rccebi,)ofl 



<Í sua chegada, c tratados convenientemente em quanto 
não acharem destino, dando-lhes casa c comida por prc~o 
razoavel , aconselhando-os , dirigindo-os , e promovendo , 
ou facilitando o seu prompto emprego no paiz por todos 
os meios que estiverem ao seu alcance. 

§ 9. • Fazer adiantamentos de despezas que solicitarem 
os proprietarios ou colonos , áquelles para a introducçiío 
de colonos, c a estes para o seu estabelecimento. 

§ J O. Fazer qnacsquer outras op<'rações, que convierem 
ao bom exito da instituiçfto, c que não se afastem de seus 
fins. 

§ 11. Entender-se com a Socierladc Anxiliadora da In
duslria Nacional áccrca de tudo quanto possa interessar aos 
fins de huma c outra associação. 

§ 12. Coadjuvar o Governo, como intermcdiarin ou 
empresaria na execução de alguns objcctos indicados nos 
Arts. 12 e 18 da Lei n.• 601 de 18 de s;etcmbm de 1850. 

§ 13. Crear finalmente Associações filiaes de coloni
sação nas diversas ProYincias do Imperio, onde possão ser 
convenientes, e entender-se com \JS que j~í existem, ou 
possão estabelecer-se por si para fins idcnticos. 

Art. 5. o A colonisação se far<Í em regra p.or familias, 
c especiãlmenle de agricultores. 

Na importação dos colonos se observará o que for dis
posto pelos Regulamentos administrath·os c policiacs. 

TITULO 11. 

Do Capital da Associaçlio c sua organisaçào . 

. \.rt. 6.• :\ 1ssociasão será organisatla com o capital 
de mil contos de réis, representados por dez mil acções de 
cem mil réis cada huma : este capital poderá ser augmen
tado por deliberação dos Accionista~ em Assembléa Geral , 
e mediante approvaça~ do Goyerno. 

Art. 7. • As acções ser& o realisatlas em cinco presta
ções iguaos, e nos prazos annunciatlos com a neccs~aria 
antecedencia. 

Art. 8.• O accionista, que não for pontual nas suas 
entradas , porderá, em beneficio· da Associação , as quantias 
que já tiver pago, além do direito á arção subscripta, sal-
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vo se justificar impedimento legilirno •lcntro de seis mezes, 
em cujo caso pagará o juro da Lei pelo tempo da demora. 

Art. 9." As acções constarão •los registros da Asso
ciação; e , depois de realisada a primeira prcstaç1lo; podem 
ser transferidas na conformidade do ArL 297 do Codigo Com
mercial. 

Art. 10. O fundo social será unicamente applicado aos 
fins da Instituição. 

As quantias, que n1lo tiverem applicaç1lo immediata, 
serão empregadas em qualquer dos Bancos existentes nesta 
Córte. 

TITULO 111. 

Dos meios auxiliares da Associação. 

Art. 11. Em auxilio de suas operações havcriÍ a Asso
ciação os seguintes interesses. 

§ 1." O preço das passagens dos colonos ou emigrantes 
transportados em navios seus, ou por ella fretados , inclu
sive as comedorias, tratamento a bordo e frete das car
gas , instrumentos e bagagens , conforme a lotação corres
pondente a cada individuo maior de dous annos. 

§ 2. • O producto dos arrcntlamentos, aforamentos c ven
das do terras que distribuir na conformidade do disposto 
no § 6.• do Art. 4. 0 

§ a. o H uma commissiio por deposito, agencia c offere
cimento de trabalhos c soccorros, paga por cada emigrante 
espontaneo que procurnr a sua protecçilo c intcrmedio , 
alêm das que perceber pelos engajamentos ele colonos que 
fizer por conta do GoYcrno , de Companhias ou particulares. 

§ lJ. • Hum interesse modico, que não exceda o juro 
da Lei, sobre as quantias qu~t adiantar aos colonos, me
diante garantias convenientes, até que seja por estes em
bolçada, ou por quem os engajar. 

§ 5." Hum interesse igual pelos adiantamentos que fizer 
aos proprietarios c fazcndei r os cngajadorcs para dcspczas de 
viagem, inclusive as de cmi.Hirt1Ue e desembarque, e outras 
feitas com os colonos ató chegarem aos seus destinos, ou 
serem entregue9 á quem os ti\'er encommcndado. 
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§ 6.n Quaesquer outros intet·esses e vantagens prove· 
nientes de suas operações, c que se conformem com os fins 
da instituição. 

Art. 12. Os preços das passagens, dos fretes dàs car
gas, e mais objectos indicados no § 1. • do Artigo ante
cedente, e os de alojamento , c tratamento nos depositas e 
nas hospedarias da Associaçilo , ou por ella protegidas , cons
tnrilo de tabellas razoaveis. O premio das commissões , que 
perceber não excederá de seis por cento sobre o importe 
das despezns feitas , c o das quantias , que fornecer por 
adiantamento, não será mnior do que o juro da Lei. 

Art. 13. Além dos lucros acima mcncionndos , haved 
a Associação os auxilias que lhe provierem: 

§ 1. 0 Das subvenções que o Governo houver de dar-lhe 
em beneficio da emigração, c desenvolvimento da colo
nisação no paiz. 

§ 2.• De quaesquer favores e isenções de direitos que 
lhes forem outorgados pelos Poderes do Estado. 

§ 3. • Da concessão de terras devolutas, ou outras, 
pertencentes ao domínio publico, que vier a obter do Governo 
para alguns dos fins da Lei de 18 de ~Membro de 1850, 
ou que for competentemente uecretada <Í bem da colonisação. 

TITULO IV. 

Do fundo de reserva, e diL'idendn. 

Art. g, No fim de cada semestre se publicará o ba
lanço da Associação, com as explicações nccessaria', para 
se fazer conhecer o capital fixo e circulante. 

Art. 15. Do rendimento liquido se deduzirão cinco 
por cento para fundo de reserva, c o restante será divi
dido pelos Accionistas na razão de suas acçõcs. AIJUella 
quota poderá ser augmcntada por delilwração tla Assembléa 
Geral. 

Cheganuo a reserva a prefazer huma somma corres
pondente á metade do capital da Associaç:io, poderá ce~sar 
a dedu~ç:io de qualquer IJIIOta. 
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Da duraçiio, dissuluçüu, c liqw:dação da A~.wJciaçilo. 

Art. 16. A Associaçilo durarei dez annos: pôde porêm 
ser prorogada a sua duração por deliberação da Assembléa 
Geral dos Accionistas, e com approvação do GoYerno. 

Art. 17. Em qualquer tempo, porêm, poderá a Assem
bléa Geral resolver a dissolução, h uma vez que se veri
fiquem as hypolhescs dos § § 2. o e 3. o do Artigo 295 
do Codigo Commertial , e então se deliberará sobre as bases 
da Iiquidaçao final da A~sociação. 

Art. 18. Decretada a dissolução , o saldo liquidado 
será distribuído pelos atcionistas na razão de suas acções. 

Art. 19. Nenhum accionista em qualquer tempo, on 
em qualquer caso , será responsm-el por quantia excedente 
ao valor de suas acções, em conformidade do disposto no 
Artigo 298 do Codigo Commercial. 

TITHO li. 

Da Assembléa Geral. 

Art. 20. A Associa~·ao sení representada pela reunião 
dos acciouistas em assembléa geral , que se entenderá 
constituída achando-se presentes o Presidente, ou o Vice
Presidente, o Secretario, ou seu substituto , c h ui:! numero 
de accionistas representando a quarta parte pelo menos do 
numero das acçõcs , que th·crem sido registradas com antece
dencia de dous mczes ou mais ao dia da reunião, saho o caso 
de transferencia por herança ou legado. 

Art. 21. Se com os accionistas presentes não se achar 
preenchida a mer:cionada quarta parte, ficará· a reunião 
adrliada para outro dia, que será marcado com intervallo 
de oito a quinze dias. 

Art. 22. A assembléa geral reunir-se-ha ordinaria
mente duas vezes por anno , sendo huma dellas no 'anni
versario da installação definitiva da Associação. Nestas reu
niões serão apresentados os relatorios do estado da Asso
ciaç~o e de todos os seus trabalhos, comprehendendo a 
rccerta c de~peza social. 
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Art. 23. l'oderá lambem reunir-se extraordinariamente 
~uando for convocada pelo Presidente , ou delibemrio pela 
Uirectoria reunida ao Conselho , ou quando for exigido por 
accionistas que representem hum oitavo do capital effectivo. 
Nestas reuniões só se tratará do objecto para que for feita 
a convocação. 

Art. 2'1.. As reumoes, quer ordinarias quer extraor
dinarias, serão precedidas de annuncios repetidos, e feitos 
pela Directoria com antecedcncia pelo menos de seis dias. 

Art 25. Na assemhléa geral o accionista possuidor 
de cinco a dez acções, legalmente escriptas , terá direito 
á hum voto, e mais hum por cada dez acç.õcs até o nu
mero de cem, c d' ahi por diante mais outro voto por 
cada cincoenta que accrescer até o computo de trezentas 
acções. 

Art. 26. O accionista, impedido de comparecer , 
poderá votar por procuração passada a outro accionista , nao 
podendo neste caso o procurador representar por si c seu 
constituinte maior numero de ·\'olos do que o de quatorze 
na mesma razao acima. 

Da A.dmiuistração. 

Art. 27. A Administração da Associação será confiada 
á huma Directoria, composta de cinco membros, possui
tlore~ cada hum de dez acçõcs pelo menos, a saber : 
hum Director, hum Secretario, hum Procurador, c dons 
Adjuntos, podendo estes ser estrangeiros. Servirá por dous 
annos a Directoria , c seus membros poderão ser reeleitos. 

Art. 28. A Directoria funcionaní estando presentes tres 
membros pelo m·~nos: deliberará sobre todos os objectos 
tendentes aos fins c interesses da Associação: dirigirá e 
inspeccionaní toda a correspondencia e operações sociaes. 

Art. 29. Haverá hum Conselho Administrativo, com
posto dos membros da Directoria , e de quinze Conselheiros 
nacionaes e estrangeiros, possuidores pelo menos de cinco 
acções, nomeados como aquella por dous annos , c tambcm 
rcelcgivcis. O Conselho funccionará estando presente a 
maioria d9 seus membros. 
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Art. 30. Este Conselho representará a assembléa geral 
nas deliberações que tomar sobre os seguintes objectos, que 
ficão sendo de sua compctcncia. 

§ 1. • Sobre contractos ou ajustes de compra e aforamento 
de terras ao Governo e a particulares; c sobre compm e 
cncommenda de embarcações. 

§ 2. • Sobre adiantamentos de quantias a proprielarios, 
ou colonos, quando excederem de qwllro contos de réis aos 
primeiros, c quatrocentos mil réis aos segundos. 

§ 3.• Sobre crcação c estabelecimento de colonias e 
depositas de colonos. 

§ li-. • Sobre arbitramento de ordenados , gratificações, 
ou porcentagens dos Commissarios, Agentes e mais empre
gados. 

§ 5.• Sobre quacsqncr despezas extraordinarias, discussão 
de Estatutos, approvação de Regulamentos , e quaesquer 
outros objcctos que lhe forem posteriormente incumbidos 
pela assembléa geral. 

Art. 31. As attribuições administrativas, não enu
meradas no Artigo antecedente e seus §§ , pertencem á 
Directoria. 

Art. 32. Tanto o f:onselho como a Directoria pres
tarão contas á assembléa geral nas suas reuniões ordinarias 
semestraes. 

Art. 33. Fica sempre dependente de deliberação da 
Assembléa Geral , c approvação do Governo , tudo quanto 
disser respeito á reforma, ou altcraçlio dos J~slatutos da 
Associação. 

Fica tambcm pertencendo á mesmn assembléa geral 
qualquer deliberação e resolução mhrc renda de terras ou 
predios, conversão de fundos, c o mais que se acha ex
pressamente declarado nos presentes Estatutos. 

Art. 34. Sempre que o Presidente e o Vice-Presidente 
comparecerem aos trabalhos da Dircctoria, ou do Conselho 
terão assento á direita do Director. · 
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TITULO l'III. 

Disposições Geraes. 

Art. 35. Installaua a Associaçao, a Directoria, que 
for nomeada pela asscmbléa geral dos aceionistas , repre
serltará aos l)odercs do Estado sobre todos as medidas que 
forem necessarias <Í bem da emigração c colonisaçüo no 
paiz. 

Art. 36. A Dircctoria poderá demandar c ser deman
dada, assim como passar as procurações que forem de 
mister. 

Art. 37. Exercerá as suas funcçõcs de conformidade 
com as vistas c prcscripções do Presidente da Associação, 
ao qual informará mensalmente ácerca dos ncgocios que 
li\·erem lugar. 

Art. 38. O Presidente, como representante em chefe 
da Associação , c na sua falta ou impedimento o Vice
Presidente, assignará juntamente com a Directoria as re
presentações, propostas, c outros papeis que tcnhão de ser 
enderessados aos Poderes do Estado. 

Art. 39. O mesmo Presidente poderá suspender qual
quer deliberação da Directoria ou do Conselho , dando parte 
á assembléa geral no prazo mais curto, para esta resolver 
definitivamente; e representar á mesma assembléa sobre a 
necessidade de substituir algum dos Di rectores, cuja gestão 
seja prejudicial aos interesses da Associação. Neste caso o 
nomeado, para substituir o que for dispensado , exercerá as 
funcçõcs respectivas com os outros Dircctorcs pelo tempo 
que a e~tes faltar. 

Art. .H}. Logo que se acharem inscriptas duas mil c 
quinhentas acções poderá a Dire1~toria annunriar a chamada 
da primeira prestnç;io, a IIm de começarem ns operações da 
Associação. 

Rio de Janeiro em 22 de .Janeiro de 1855. -Bernardo 
Augusto Nascentes de Azambuja. 
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COLLEC(\0 rus LEIS DO DIPEnTO DO BRASIL. 

18:J5. 

TO)!O 18. PARTE 2. • SECÇÃO 24.• 

DECllETO N." 1.585- de !4- de Abril de 1855. 

Approva o Plano dos uniforme~ do Batalhão de Engenheiros. 

Hei por bem Approvar o Plano dos uniformes do Ba
talhão de Engenheiros, que com este baixa assignado por 
Pedro d'Alcautara Bellegarde, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, que assim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Abril de 
mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da 
Independencia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua ~lagestade ') Imperador. 

Pedro d' Alcantara Bellegardt. 

Plano dos unifornu•!ii do Batalltão de En~e
nlteit•os a •tne se t•efere o Decreto 

dc-1da data. 

l!nif'onnc dos Of!iciaes. 

Os Capitães u~arão o segundo uniforme do Corpo de 
Engenheiros, com o bonet estabelecido para as praças d€ 
pret, por~m guarnecido na parte inferior de hum galã( 
de ouro de cinco linhas de largura , c os Officiaes eni com 
missão no dilo Batalhão o segundo uniforme dos Corpos ot 
Armas a que pertencerem , com o bonet já designado. 
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Uniforme das praças de pret. 

SOURE-CiSACA. 

De panno , igual em dimensões ás de que usão as 
praças dos Corpos do Exercito, com botões amarellos lisos 
rouvcxos , golla c pestanas dos canhões pretas. 

BO.'Iln. 

De panno, da cor c qualidade do da sobrc-cnsaca, de 
f('Jrma conica, pala horisontal com virolas; listra de panno 
preto c avivado de branco, tendo por divisa hum castello 
de metal amarello collocado sobre a listra sem a exceder. 

PLATINA. 

De panno preto, avivada de branco, com n chamada 
palmntoria de lã branca. 

CALÇA. 

De panno azul lisa c branca da fórma ordinaria. 

POLAINA. 

De panno preto, abotoada por cinco botões de osso 
da mesma cor. 

Para o trabalho e serviço do Quartel a sobre-casaca 
será substituída por huma camisola de algodão transado 
azul, dispensando-se a gravata c polainas. 

AR-'IAMENTO E CORREAME. 

O armamento das praças de pret constará de clavina, 
cinturão com cartuxeira de couro preto , correia com esco
vinha e agulheta, c terçado recto reforçado. 

EQUIPAMENTO. 

O estabelecido para os Corpos de Caçadores do Exercito. 
l'alacio do Rio de Janeiro em lt de Abril !le 1855. -

Pedro d' A lcantara llellegarde. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1~55. 

TOl\10 18. PARTE 2.• SECÇÃO 25.• 

DECRETO N.• 1.586- 11 de de Abril de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Municípios de 
Caravellas, Yiçosa, Porto Alegre, Alcobaça, e Prado 

da Província da Bahia. 

Attendendo ú Proposta do Presidente da Província da 
Bahin, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. o Fica creado nos Municípios de CaraYellas, Vi
çosa, e Porto Alegre da Província da Bahia , hum Batalhão 
de Infantaria de oito companhias, com a designação de 
oitenta c oito do scniço activo, e outro da reserva, de 
quatro companhias, com a designação de decimo; e nos 
Municípios de Alcobaça, e Prado da mesma Província, hum 
Batalhão de Infantaria , de quatro companhias, com a de
signação de oitenta c nove do serviço activo, e huma Sec
ção de Companhia da Heserva. 

Arl. 2. o 0:; Batalhões terão as suas paradas nos lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província, 
na conformidade drt Lei. 

José Thomaz Na!mm de Araujo, do !\leu Conselho, 
Ministro c Secretario d' l:stado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha ente~:dido c faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em onze de Abril de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, lrigcsimo quarto da lndependencia e do Imperio. 

Com a lluhrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇiO DAS LEIS DO HIPI~IHO DO BllASIL. 

1855. 

TO~lO 18. PARTE 2.a SECÇii..O 26.a 

DECRETO N.o 1.587- de 14 de Abril 1lc 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Mnnicipios 
de Belmonte , Santa Cntz , Porto Segnro , Trancoso, e 

Vil/a Verde da P1·ovincia da Uahia. 

Attendendo á Proposta do Presi1ltm\e 1la Prorincia da 
Bahia; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Ficão creados nos Municípios de Belmonte 
da Província da Bahia, huma Secç;ío (le Batalhão de 3 
Companhias, com a numeração de 2." do s1·niço activo; 
no de Santa Cruz huma Companhia , e huma Scc~_·ão de 
Companhia avulsa de Infantaria do serviço activo, e uo de 
Porto Seguro, Trancoso, e Villa Yerdc, hnma Secção de 
Batalhão de tres Companhias, n.• :3. 0 do serviço activo. 
As praças qualificadas na reserva nos dois primeiros Muni· 
cipios ficarão addidas aos respectivos Corpos do serviço 
activo. 

Art. 2. 0 Os Batalhões, Secções de Batalhões, e Com
panhias avulsas, terlio as suas paradas nos lugares que lhe 
forem marcados pelo Presidente da Provi ncia, na conformi
dade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\len Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça , 
assim o tenha entendido e faça executar. l'alacio do Hio 
de Janeiro em quatorze de Abril de mil oitocentos cincoenta 
c cinco, trigesimo quarto da Independencia c do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Amujo. 
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DECRETO N.• 1.588'-- de 14 de Abril de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do Município 
de Canavieiras da Província da IJahia. 

Attendendo á Proposta do Presidente da ProYincia da 
Bahia , Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. o l'ica creado no l\lunicipio de Canavieiras da 
Província da Bahia, hum Batalhão de Infantaria de quatro 
Companhias, com a numeração de 9l do serviço activo. 

Art. 2. 0 O Presidente da Província marcará a parada 
do B3talhão novamente creado, na conformidade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do :Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 1\io 
de Janeiro em quatorze de Abril de mil oitocentos cin
coenta c cinco, trigesimo quarto da Indcpendencia e do 

Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

lii'Vl 

DECB.ETO ~." 1.589- de H de Abril de 1855. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do Município 
do Conde da Província da IJahia. 

Altendendo á Proposta do Presidente da Província da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.o Fica crendo no l\lunicipio do Conde da Pro
víncia da Bahia hum Batalhão avulso de Infantaria de 8 
Companhias, de n. o 90 do serviço activo , c hum a Compa
nhia avulsa da Reserva. 

Art. 2. 0 O Batalhão novamente creado terá a sua pa-
rada no lugar que lhe for marcado pelo Presidente lla Pro
vincia, na conformidalle da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do !\leu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça , 
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assim o tenha entendido e faça executar. ratacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Abril de mil oitocentos cincoenta c 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.o 1.590- de U de Abril de 1855. 

Dá 1wva organisação á Guarda Nacional dos Municípios 
de Pilão Arcado, Sento Sé, e Joasciro da Prooincia 

da Bahia. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província da 
Bahia, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica creado nos Municípios do Pil;ío Arcado, 
Sento Sé, c Joaseiro da Provinda da Bahia, hum Commando 
Superior de Guardas Nacionaes, o qual comprchcndcní no 
Município de Pilão Arcado 2 I1atalhües de Infantaria de 8 
Companhias caua hum , com a numeração ele 8.\. c 85 do 
serviço activo, huma Companhia avulsa de Cavnllaria, com 
a numeração de 2. •, c h uma Secção de Batalhão de 2 
Companhias, com a numeração de 9. a do serviço da re
serva; no de Sento Sé, hum Batalhão de Infantaria de 8 
Companhias, com a numeração de 86 do serviço activo, 
ficando addidos ao mesmo Batalhão as pra~,~as da reserva 
qualificadas no respectivo Município; c no de Joa~ciro , 
hum Batalhão de Infantaria de 6 Companhias, com a 
numeração de 87 do scrvi«;o activo, e h uma Secção de 
Companhia da Reserva. 

Art. 2. 0 Os Batalhões terão as suas parn(las no:;; lu
gares que lhes forem marcados pelo Presidente, na confor
midade da Lei. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em quatorze de Abril de mil oitoecntos eincoenta c 
cinco, trigcsimo quarto da Indepcndcncia e do Impcrio. 

Com a 1\ubrica de Sua l\lageslade o Imperador . 

.José 1'humaz Nabttco de Amt~Jo, 
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DECRETO No 1.501- de v~ de Abril de 1855. 

Manda observar as lnstn~r;ücs por que deve ser feito o 
alistamento de voluntarios c de recrutas para o 

serviço da Armada. 

Sendo conveniente colligir c completar as providencias 
que por varios AYisos, e em dHrerentes epocas, se tem expe
dido para a acquisiçfío de Marinhagcm, c de praças de pret 
da Armada , harmonisando-as com as novíssimas disposições 
relativas a tão importante ohjeeto: Hei por bem Ordenar que 
~c observem as Instrucçücs, que com este baixão, assignadas 
por José .Maria da Silva Paranhos, do l\Jru Conselho, Ministro 
c Secretario d'Estado dos Ncgocios da l\Iarinha, que assim o 
tenha entendido r faça executar. 

Palacio do Bio de .Janeiro em quatorze de Abril de mil 
oitocentos e cincoenta e cinco, trigcsimo quarto da lndepen
dencia e do J m perio. 

Com a Rubrica de Sua :\Inge~ladc o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 

lnstrncções para o alistamento de 'olnnhuios e lle recrutas 
para o srniç.o tia 1\rnlalla. 

Art. t.o O Gmerno lixará annualmentc o numero devo
lnntarios e reerutas com que eada Província deyc contribuir 
pnra manter-se o ciTectivo da Forr:a l\aval que o Jloder Legisla
tivo houver decretado, atlendcndo-sp nessa dislrihniçfio á popu
lação c mais eiJ·cumstancias de <'ilda Proyincia. 

Art. 2. 0 As ordens mandando proecder á leva de gente 
para o serviço da Armada serão cxprdidas pela SPcrctaria de 
Estado dos Ncgocios da l\Iarinhn, aos Presidentes das Províncias, 
á Capitania da Côrle c Provineia do Rio de Janeiro, aos Com
mandantes das Estações Navat~~, c a quem mais convier, nos 
primeiros dias do mcz de Janriro, c extraordinariamente sempre 
que o serviço publico o exigir. 

Art. 3. o O alistamento de volunlarios se far<Í por interme
dio das Capitanias, c dos Com mandantes das Estações Navaes, 
nos pot·los c districtos do litoral até onde puderem cffectivament~ 
estender a sua acção, c por intermedio das Autoridades que os 
Presidentes das Províncias julgarem mais convenientes, em lodos 
os outros lugares. 

Art. '•· o Os Capitães dos Portos incumbirão o sobredito 
alistamento a hum ou mais Officiacs dos que estiverem dcl)aixo 
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de suas ordens, e os Commandantes das EstaçõPs Navacs darão a 
mesma incumbencia aos Commandantcs dos l'lavios pertencentes 
á Força do seu Commando. 

Art. 5. 0 Os Cornmandantes dos Navios soltos poderão 
alistar voluntarios, quando lhes seja urgente, para complemento 
das guarnições respectivas, reeorrendo par a esse fim, sempre 
que for possível, aos Capitães dos Portos, e onde os não hou
vet', aos Presidentes das Províncias, ou ás Autoridades por estes 
encarregadas do alistamento para a Armada. 

Art. 6. 0 O reerutam1•nto sení. feito por interme1lio das 
Capitanias, nos portos e mais lugan's ond1~ estas Esta'"'ües pu
derem e!licazmente desempenhar a dita com missão, c por in
termedio das Autoridades c Agentes que o Gowrno no Muni
cípio da Côrte e os Presidentt•s nas Províncias designarem , 
em todos os outros lu~o;ares. 

Art. 7.° Cada hum dos Officiaes que pelos Capitães dos 
Portos forem incumbidos do alistamento de yoluntarios per
ceberá por este serviço especial h uma gratificação, na razão de 
dous mil réis por cada praça idonea que contractar. 

Os mesmos Otliciiws terão a seu car~oro o servi~·o do recru
tamento que se fizer pelas Capitanias, ~~ por isso pPrceberão 
hnma gratificação abonada como a primeira, e que não ex
cederá de cineo mil réis por cada recruta qw~ n!l't'\'livamente 
alistarem. 

Art. 8. o Os indivíduos que SI' llrolHIZ('J't'lll a alistar vo
luntarios e forem disso incumbidos pPlos Pn'sidentes das Pro
vindas, Capitães dos Portos, ou Com mandantes das Estações 
l'\avaes, segundo o disposto no art. 3. o, n•ccberão por cada 
praça idonca que apresentarem quatro mil réis, se esta for 
Estrangeiro, e cineo mil rt'~is, se l<1r 1\acional. Esta gratifica
ção não hc extensiva aos Ollieiaes de que trata o artigo an
tecedente. 

Art. 9. 0 Os Olllciacs ou AgentPs que pelo Governo na 
Corte, c pelos Presidentes nas I'rovincias, forem encarregados 
de auxiliar o recrutamento para a Armada, JWrcebcrão a mesma 
gratificação mareada na ullima parte do arti~o 7. o, ou aqucilas 
gratifica1;,ões que o Go\·crno c os Prcsidenll's das ProYincias 
julgarem mah t'OII\'Pilif•ntcs. 

Art. 10. Os Capitães dos Portos c mais :\uloridadcs en
carregadas do alistamento de voluntarios publicarão annuneios 
pelos quacs conYidcm não só os indh·iduos que queirão servir na 
qualidade de voluntarios, como tambcm os fJUC prctPndcrem, 
mediante a competente gratilic<wão , agenciar o ref(•rido alis
tamento. 

Art. 11. Os annuncios para o alistamento de voluntarios 
deverão expressar as gratiíieaçües e premios \jUe so o!ferccerem, 
tanto aos alistadores, como aos alistados, os prazos por que 
~stes se podem contractar, o tempo qlH~ dPverão senir para 
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obtrx escusa do serviço militar, aquelle a que ficão sujeitos se 
forem recrutados, os soldos que perceberão n'hum c n'outro 
caso, c as outras vantagens que as Lei~ concederem , como são 
o soccorro do A~ylo de In validos, o augmento successivo de ven
eimentos, e a reforma ou isPn<:fio do serviço activo, com soldo 
intdro ou proporcional, Sl'gundo tiven~m praça na Marinlta
gcm, ou nos Corpos de 1\Iarinlta. 

Art. 12. Distinguir-se-hfio seis Classes de voluntarios: 
1. a Dos indivíduos que quizcrcm servir na Marinhagem 

sem tempo determinado; 
2. a Dos que se quizerem contractar para servir na l\Jari

nha~cm por tempo determinado ; 
3. a nos que se prestal'l'lll a S<~rvir na Marinlwgcm os prazos 

estabelecidos no artigo 3. 0 do D<~crelo N. 0 1. I~GG de 25 de Ou-
1 u hro de 185'~, e que cscu~ão o 7'\' arional do serviço militar ; 

'•·· a Dos (j11C llllÍWfPlll ter pra<;a no Corpo de lmperiacs Ma
rinheiros; 

5. a Dos que se deslinan·m para o Batalhão Naval; 
G. • Dos A prcndizcs Marinheiros. 

Art. 13. Os voluntarios das dilfcrentes Class~s definidas no 
arligo antecedente dewrão ter os requisitos seguint~s: 

1." Classe. -Os que se alistarem para a 1\larinhagem sem 
tempo determinado devem s~r fortes, sãos, acostumados á vida 

·do mar, ou pelo menos capazes de servir na praça de Grumcte. 
2." Classe.-Os que se contractarem por prazos determina

dos, de hum a lres annos, devem ser fortes, sãos, e acostumados 
;í vida do mar. 

3.' Classc.-Os que se contractarem para servir na Mari
nhagcm o prazo de seis ou de oito annos, em conformidade 
do art. 3." do Dcl'rclo N. o 1. T~6G de 25 de Outubro, devem 
ter os requisitos dos da 2." Classe, excepto a pratica da vida 
marítima, que poderá ser dispensada com a clausula que 
adiante (art. 16) se expn·ssa. 

4.• Classe. -Os alistado~ para o Corpo de Imperiaes Mari
nheiros devem ser Cidadãos Brasileiros, de 18 a 35 annos de 
idade , ou até 40, sendo homens do mar; fortes , sãos, c ca
pazes de todo o seniço. 

5.a Classe.-Os alistados para o Batalhão Naval devem ter 
18 até 45 annos de idade, c os outros requisito3 da 4. a Classe. 

Todavia podcr-sc-ha admittir alguns Estrangeiros mediante 
previa antorisação do Govemo. 

6.' Classe.-Os Aprendizes Marinheiros devem ser Cidadãos 
Brasileiros, dc10 a 17 annos de idade, de constituição robusta 
c apropriada á vida do mar. · 

Poder-se-ha tambem admiltir menores de 10 annos, que 
tenhão suficiente descmolvimenlo physico para os exercícios do 
aprendizado. 

Art. 14. Os voluntarios da 1.• (]asse percPberlio os soldos 



l<lllt'Ptlido~ pt>lo art. 1." do DPcreto "·" 1.1Jfi() dt• :.!:) 1li- ( ln-
1 .tko, tuas nada reccheriio a li lu lo de premio ou grntilicaçfio. 

St~r-lhPs-lla declarado, c Pxpressado nos St'\IS ass:•ntatu<~ntos, 
qur· niío olJtPrão guia de desembarque sem ]ll'l'Yenir ao Com
man<lautn respt•diro dous nwzt•s anlt•s, sal\o St' uis:;o niio 
hmtvnr inconvl'nicnlc para o snrvit;o, ponpw t•n!;1t> seri\o inlllH'
diatanwnte atlendidos. 

H uma resalva, que lhes dererá ser Pntn·(lnt• com a f(Hia 
<In desernbarqnc, declaraní qne a contar 11Pssa dat:1 os sobre
ditos roluntarios, St! forem Nacionaes, lit'fin ise::lns d•> recnt-
tamcnlo por hum anno, ou por tempo igual ao quP tin:
rem serddo nos Naúos do Estado, St! t•stP pr;;zo li H' llH'IlOI'; 

s:.tlvo, porôm, o caso 1\e ein·utnstani'Í<ls cxlraord'tt:tri;ts, du
rante as quat•5 licarú su,;1umsa a ist'lll,'i-lo. 

Art. 15. Os da 2.• Classe recdJCrào os pretnios st•guinlPs: 
Se !h rem GrunH~les: dez, vinte n dons, on t;·inta t) q 11at ro 

mil r/·is, segundo se contradarctu 110f hum, do11,;, ou ln:s 
annos. 

Se forem l\Iarinlwiros: Yinte, quarenta c dtH'o, on st'l,<>nla 
mil rds, segundo o prazo do seu eontracto !in· dt~ htttll, dons, 
ou tres atmos. 

Alhn do premio receberão mais os n·ferido.;; \Olllntnrios, 
se directamcnlc se apresentarem, a g-t·at ifkaçiío tlt> quatro mil 
n;is, sendo Estrangdros, e a de rint·o mil ,,··is, St'llt!o ]'l;a
t'ionaPs. 

Esta ~ratificaç.iío, porôm, não sn ahonar:í n•pt>tidamt•nte ao 
mesmo individuo por cada novo conlra\'lo ~'.lt'Ct',;;iYo lJllP fizer, 
st~ t>ste filr de prazo lllenor de Ires annos. 

Art. 16. Os da 3." Classe rPccuerão mais hunu1 quarta 
rnrte do maior premio que poderião obter contraetando-se 
eo1no os da 2.• Classe, na praça de Grumete, ou dt> l\larinhdro, 
que lhes competir, c a mesma gratilicaçiio, ;qm•,.;enlando-sP 
di l'!'t'lamt>n te. 

E\rcptuão-se os que não forem homens do tnar, e tive
rem mais de 40 annos de idade, os quaPs pocler;lo alistar-st~ 
COIII <IS ('ülldit;üCS dos da 3.• Classe, llli\S SCIII illl.'.!lllt'll\0 de 
premio . 

. \1'1. 17. 0~ tla 11. 3 rJasse l'CCChel'ilO t'tJiiiO );l'i'!IIÍO ('()lll 

mil róis, s~~ forem 'larinheiros, e sessentJ. mil n·,;\, se forem 
t;rumPtes. 

Art. 18. o~ tia 5." Classe receberão o pri'tnio ele ('['tllo e 
dncocuta ntil n'·is, st~ niio lilr<'m maiores de \0 ;liJII"~, <' o 
de cem mil róis, se tiyerem mais daquella itLidP. 

Art. Hl. O premio dos voluntarios mPnort~s, dt·slinados par<~ 
as l.ompanhias (]C ,\tn·cndizes !\lilrinheiros, st'r<Í de cem 111il n··is, 
" s•~ ;ilwnarú aos l'acs, \uton's on qttl'lll suas Yl'll.'.' fiz<'r 

,\ri. 20. Os prt•mios di' q11t> traUío t•s arlig-n,; anlt•rt·dPllk" 
'''riio P"i!ns pPla ma1wir11 SPf.Winlt>: 
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~ \ ." 0~ dos \"0\1\ll\ario,; da 2 .. " Classe, Hl O a\islamenlo 
for por hum anno, lhes serf10 puç;os mtegralmente no aetu de as
!óenlarf'm praça; se por dois ou trf'S annos, recebcrflo em tres 
prestações iguaes, sendo a prinwira raga como no priuwiro 
raso, a s1•gunda qnatHlo vencHla metade do prazo do contraclo, 

e a terceira !indo o dito prazo. 
§ 2.

0 
Os voluntarios da 3." Classe receberão huma terça porlc 

do prPmio respectivo logo que teuhüo assentado praça, outra 
\Prça parte no tilll do primeiro anno de serviço, e a restante 
lindo o prazo do seu alislallll'tüo. 
~ 3." Os fH"Pmios dos lmperiaes Marinheiros 11 os das praças 

do Batalhão Naval serüo abonados como os dos ,oluntaríos da 

3.a Cla:iSC. % !L" Os premio" devidos pelo alistamrnto de menores para 
as Companhias de .'.prendizes ;\larinhl'iros serüo vagos integral
llH~nlP , lop;o qutl se \t·ri!iqtw a entn·ga dos ditos ttH'non·s. 

Ar!. 21. As gral ilkat;f>~'S que eompetem aos volunlarios 
que <lin~damenle Stl a\istan~m no seniço da Armada serão pagas 
eonjunrtanwnle cmn a primeira prcstaçito do prcrnio respe-

di\O. Art. 22. Os Presidentes das llrmincias poderiio autorisar, 
quando cnlcndrw eonwnieuiP, qne aos yoluntarios julgados ido
tiPOS, e f!IH' tcnhão de ser remet\idos para a Ct\rl<', se ndianlc 
por conla U<lS grali!\caÇÕl'S (J pt"PtlliOS q11e \hCS poSSfiO I"OHI(lClif, 
ató a importanria da prinH'ira preslat;üo <tne ren·lwrião s<' fossem 
classificados na praça de l;rumctt·. 

Art. 2:L Não st~ lnarit l'lll conta aos yo\nntaríos da 2." 
C\a!'SC o tempo que 1 assarl'm como d01~ntes nos Uospilaes. 

Art. 2!~. O trnq o de p·isiio em úrtude de sentença não 
será contado paw o rrcenehimento dos prazos de alistamento 
dos yo!untarios, qualquPr qnt· Sf'ja a classe a <IUe 1~ertcnção. 
E o desertor son·rerú akm disso a pl'rda das yanlagens do 
premio c do tempo de Sl'l"\ it;o antPrior. 

Art. 25. As reclama~·ões que occorrermn , IJOf ser re-
crutado qnalqw~r E~trangeiro, ou a\islar-~e como ,olnntario 
algum eidadfío 1\ra,i\eiro ·ou Estrangeiro, que e~tPja obrigado 
por contracto anterior , se1·rw decididas em tonfonnid<lde dos 

ranlgraphos srguintrs o 

:) Lo ~~' n·t·tml•<'q'r-se que algum recruta hc T<:slrangciro, 
ou for ccmo lal reclamado eompclt~ntPmente, sNá com a 
maior hrrvitlade \ o~shcl eliminado do alistamento da Armada. 

§ 2." Hedarnan'io-~e contra o alistamento de qualquer re
cruta ou yoluntario !'\acionai, snh o fundamento ue estar c·on
tradaflo pam servir em Naúo Nacional, ou ]~strangeiro, será 
dl•~ <le,i[JCdido, 011 !Jagnr-~c-ha a qnrm compelir o qnc nos termos 
do ajuste rrspe<:liro tlf'\ cr o mesmo a\istaclo, tlescontandtHt' 
esta despe·•.a uo s:·u ycucimento futuro. ~-."fio terú, 1 ort·ru, 
lugnr a dita rcdamw)o. ou ,murnlt• st•rit ;~tknclida Jllf'dian!t• 
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llllllla igual iutkmni~nção, se o prPsupposto 01ju~te Uvrr si<l•~ 
feito sem a intervcn<;ào de alguma Capitanin, Consulado, ou 
outra AntoridauP do lmpcrio para isso compeknte. 
~ :;.o Se der-se reclamação idrntica it do para;na]Jho an

ll•t·edenll' a mspeito 1le algum voluntariu Estranf,!eiro, proc.p
dt>r-se-ha semelhankmeute; a salwr: sn o in1li\ i duo lw11Y1~r 
sido albtado SPIIl eonhccimento do Consnl, IJll Yico-Consul de 
sua :\at:ftO, st~rá eliminado, on remir-~e-ha pda fi'll'lna acima 
indicada o PlllpPnho do seu nmlraclo antPrior, se assim mais 
l'onvier, r a parte inlcrrssatla annuir; no raso, port·m, dn 
que o alistamento se tenha f'Pito com o roust•nlímento do 
sobredito Agente Consular , não st>ní alti'IHlilla a n~clmnaçi10 , 
011 somentn O poderÚ Sl'J' ragando a j'ai'LI' iiJI('J'CSSalla O l!ll(" 

den'r o alistado. 
~ q," Os Presidcn!Ps das Prnvincias n;1o 1lewr.1o rcsoher 

definitivamente as red.lma('líes especilk'<11lns !lOS paragraphus 
an:!'!'!'drntes, exenpto se tratnr-sc rle algt1111 raso urgenln, 011 

de indh i duo recentemente alistado. 
Art. 2G. São sujPitos ao rccrnlamcnlo para a Armada: 

~ 1." Todos os Cidadãos Brasill'irn~ d1~ lt\ a :]5 annos de 
iuauc, que não tivcrr111 a seu favor al~umas das Pxrrpçiíes 
rlesi~nadas nas lnstrucções de 10 de .lnlho t>lt• 1S22, l'lll t:on
formidarlc da Carta lle Lei de G de Outuhro tle 1H:l;). 
~ 2." To1los os Cidadiíos Brasileiros que, em cDnfonni

dade do Capitulo 2.", Titulo 4.", do 1\q.;ulaniPlll.o annexo 
ao Dt~crdo 11. 0 ld7 de Hl de l\laio tle l~íG, devem ser 
matriculados na3 Capitanias dos Portos , ainda que SP tP

nhão alistado na (;uarda ;\'acionai , da qual são iseutos , 
hem como dos mais o nus civis , em v irtnrle do mesmo lte
gulanwnto, c da Lei n." 602 de 19 de Sdembro de 1850. 

Art. 27. Os Capitães dos Portos, e qu<wS<JlWI' outras Au
toridades que lim'm inl'umhidas dr I'Cf'l'Utar ~~ulr1~ a gPniP dn 
mar, l'l'tTutarão com JWPferencia os f(lll' S<' lPnllão mostrado 
I'I'Illissos no eumprimento dos dt>n•rPs qu,. 1111'~ 1narca o Hr1-
:;;ulanwnlo das Capitanias. 

ExcPptuarão, sempre que as circumst<tnt'i<ls o pcrmitlircm, 
os inrliYiduos das classPs seguintt>s, P n:t ord<'nl em IJUC ,-ão 
dt·signallos : 

1.o Os casados on Yiuyos com filhas ou !ilhos menores ; 
2. o Os til h os de viuya ou Yiu' o, cuja su!Jsi:;tencia esteja a 

SPU Cal'!'O; 

3. o Os irmãos que sustentarem irmãos menores ; 
4." Os menorPs dP 18 annos que estiverem efTecliva

mcnte empregados como pralicantPs Pm navios mt>rrantPs Na
cionaes; 

5. 0 Os Calafatcs e Carpintriros; 
G.• Os patrões ou arnws Pll't'cli\os ri<~ b;m·os ~al'ionaes 

que se empregarem em t·onduzir mantinwnlos ou na pes(';L 
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Al'l. 23. :'i<io sr•r<io renulados duran!P n sua iscnr;iio 
tr·mporaria, saln> o caso ele circurnstancias r•xlraortlinariils, 
os ill(li\ icluos que ti\err'JII scrrido a bordo dos 1.\'avios do Es
tado SPIII lPJllpo df't••nJlinado, ou centradados por prazos 
de 1111111 a In•,; annos. rm conforrnidadr do <1rl. 7." do Jk
r-rdo 11." I. f,(i(i cl•• 2:j ele Outubro de 1R54., c do art. llt. 
diis prl'sf'Jlks lnslnrn:Cll'-;. 

Art. 'W. Ta111bc~lll não seriio recrutados os iudividuos a 
qtWill o (;orr·rno tr•nha eonr:edido ou H'nlla a roiJ<'l'dr~r es~·a 
is1'1lçiio <'111 1 irtude 111' aulorisaçilo lr~~isbtira. 

Art. :m. Os Prr·sidr'llll's das Pr01 irwias l'arilo inspercio-
11ar r\n sa111k a torlos os 1oluntarios e recrutas, por liu111 
ou mais Farullativos, rpt<' dr•rr•riio sr•J' da ,\I'JiliHI<t , sr~ os 
)Jourcr. .\ inspecçiio lf'lll por firn VPri!icar sr~ os ditos ilorli
\'iduos pnssllr'ill as qunlirladl's p\igidas uo arti;.\o 1:1, P SI' 

r•:;li'ío 011 niln rar·t·inados. Os que se aclwrr~lll nesll' ultimo 
e:bD. r~ forem idorwos, dPrPriio S<'l' raceinadt~s antes da 
sr1a n~rli~'Ss;r para a Ct)r[(), S<'lllpre q1w isso s<~ possa fi1wr 
SC:Jil d<•lfltll'il. 

"\rt. 31. \o porto CJIIP sen·ir rir r·pnlro :í Esla.;fío Naval 
respectiva, <IS sohrerlitas inspee~iiPs dr• samln sPriio !'citas a 
hordo do \ario, 011 qnartd da .\farinha, que li.1r rksliuado 
para deposito rio.-; roluntarios e dos rrer11tas. 

Art. 3:2. (),; Presidentes das Prmineias lif'iariio que :~s 
Autoridadr•:; lrH'<H'S 11ilo rr•enrtPrn nem conti'al'l.<·lll indhiduos 
inrapazt•s do S(')'YÍÇO rara IJUC forem flpstin<Jrlos. 

Di5j'I'11Sar;ro os roluntarios que nuo forem julgados idoneos, 
e bPm nssi111 os renutns q1w SP arharcrn no meslllo cnso, 
011 tenluio prorarlo ise111;fío lr·gal a sr•u fa\'or, proporeionan
do-llres os 111eios indispPnsareis p:1ra o seu transporte, ou 
Yiagc111 de volta para os luJ.('arrs d'ondc tiverem vindo, ou 
para o11lros a pedido SI'U, se esta concessão for lJOssi\el sem 
maior dt·spPz;L 

Art. :J:~. Todos os indiYiduos alistados no l\[unicipio da 
Côrlr) e l'rovineia do Rio de Janeiro seriio renrnttidos ú Capi
tania resperi 1 v a, a qual os rernetterâ logo , se forem wlunta
rios rJIW queiriín servir como avulsos, para hordo do Navio que 
senir d<~ I>Ppo;itn da :\farinhagem, á disposição rio Comrn:m
rlanle da E>\<~'.·:ro \ara!, e se lbrem recrutas ou voluntarios 
perlt·nn•nll'.; ;;n'; C: ;rpo-; r! r) ~Iarinha, J>ara a Fortaleza de 
Villc~ai;.;n01r, :í di;pw;ir·;Jo do Comrnnndante Geral dn Corpo 
<lc Impr~ria<'o; ~I;Jri;r{,eiros. 

Art. :3'L :\as oulr:Js l'rm in f' ias pro!'erler-~r·-lnt S<'lllf'-· 
lllantenli'liÍe, ~rn1lo lotlo-; o; 1olunl:lJ'ios e l'<'iTIIta.; l'<'lll!'l

til!os ú-; l:apitnnia~; n•.;pr·di1as, onde as IJOUH'r, t!Pposilados 
a bordo dr• 1J11111 \a rio dr~ (;uerra, ou <Juarlel da :\larinha, 
e na falta deste, nos lu::,rarcs qur forem dcsif.:nados pdos 
PresideBir•s, para dali i S('~Uircm na primeira ocr;"•i~o OJ'I o r-
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!una para a C1irtn, onde seriw enlr.-~ues na Forf;ilpza 
de \"ilh•!l:aiguon ao CorHm;wdante Cera! do Corpo de Jru~ 
pniaes l\lariuheiros. 

Arl. 35. Os Enr<HTPgados do alistamento de roluntarios 
f' 1lo l'f~l·.rutantento l'f~llwilerflfl os indiriduos que apurare111 <ti'Oill
panllados d1~ n•l;•çiks assignnrlas, nas quai'S dedal'f'lll o norne, 
id;ul1•, natur·alidade, lll!.(ill' da I'Psidf~IH'ia, eslurlo f' pmfissiío (jp 

e<1da hum d'<'llt·s, os (]f-stinos c mais eondiçiks dos conlrartos 
dos rolunlarios, tudo eonformc o modelo :\." 1. 

Estas rdaçiks st•r;lo dirif.:irlas por duas Yiils ;ís .\uloridadf's 
<'ru·arre)-!:<Hlas (k rerdH~r os alistados na Capital, ou f'lll qualquer 
outro lugar da l'rm ineia. 

Art. Bn. Alem da rPia(';lo prnscripla no arligo ;wl••r·r·
dcnle dar-se-ha huma oulra ao conduf'tor dos alisl;ulos, con
!f'IHio a liliaçiio e sign;ws dr•s(f's, conl'orme o 111odf'!q ~." 2, 
a fim dP que. possiio n·quisitar iÍ .\utoridade policial do lul'ar 
a pri,;iiO dos qun sr• nradin~111 durantn a \idl-!'1'111. 

Art. :n. Os Pn•sidnnl<~s das Províncias, f'IIJ confonnidade 
do artigo 3'~ , J'('JIJPtterfio p;tt·a a Cfktf•, na pri rnei r a flf'f'ilsirw 
q11r• se lhf•s oO':•recer, os voiJJntarios f~ n·cmlas f(IH' lirPI'I'IIJ 
ap'Irado, com duas n~la-:ü:•s como as qnP sfto l'n•srTi('LIS IH•S 
arti!WS 33 c 3G, para o qun f'Xi;driio da.; .\uloriflafks ú IJI!I'III 
con1pf'\ir, qun llws sr'j;lo rr.ulf•Uidas igUJf~S r,•];w(i:•s. 

"\r(. 3'( ~fiO Sf~J'iiO re111dfidos para a C1'1J'[P, P SÍIJI para 
hordo do Navio Cllcli~ da Estaçiio n·spcclira, os rolunlarios 
(lf'J'(,•IJf'f~lllf's ú ~larinha;mm f[IW forem prnt:isos pa:·a coJJiple
IJI''JJto das g·,wmi~.iies dos l\';~rios da dita Estaç,iio, 011 IJJ('SIIJo 
alguns recmtas qun 11i1o tcnháo as qualid<tdf•s f'\'girlas p<~ra 
ils praças do Corpo d(,) Irnpf~ria<·s :'llarinlwiros e do Balall,iío 
'1;1\al. 

.\rt. 3!). A Capitania do Porto da Ctirtc e ProvirH"ia do 
H in de Jnnciro em iar;í no fim de cada semana , :í Sf'CI'I)-· 

ta ria de Eslado dos Negocios da l\Jarinlla, llllllW relaçiio dn 
lodos os volrrntarios " reerutas qnn na dita Sl'llJa!HI IIOIIVf'r 
l'f'IIIPitido ao Cornu,andantP Geral do Corpo de lmpcrines l\la
rinllf•iros, r• ao Com mandante da EsL!çilo ~nval resprrtiva, os 
qu;!f•s emiar;lo irziwlmcnte a relaçi'io dos indivíduos que IJOu
'''l't'll! !'f'f'•·'·ido. com as indi\idualidaflcs dr•si).!·Ji;Hlils no ;1rligo 
:n. d:•clar<IJHh por quem 1!1(~ foriio renwítidos, f'JJI tpw dia , 
f' o dr·sfino q:J:• lilf'J';ln. 

,\ri. /~0. () CnnJ!II;JIHlank Geral do Corpo dn Intp<•ri;u•s 
~Ti!rinll<'iros f'f'lflf'l(l'r·;í sr•J!J df'lllflra para bordo do D"pt";ilo f;•·ral 
tl.t .\fa;·it:IJ:Io:·,·IJI os I :dJJJd:ll'iOs fjlll' tr•JJIIiJ J'J'CI'hii;O, f' !li 11 '<',ÍiiO 

f!, .. ;[inados ao.; Corpo.' d1) ~(arin!Ja, t' proc1·der;í a n·~1·•·ilo dos 
outro.; 1oli1JJiarios I' dos renulas na (()nna do l\•·gui<~lllf'llln 
do Corpo dl' :-1 df• .J 11111Jo de 18'~:), n das lnslnrcf,'{ir•s ;JJiiii'\;IS 
ao D1'<TJ'!o 11." Ul'1 d1· I J df~ Ff)Vf·n·im df' 18:)2. 

~\Il. 'd. O lllt::'ll\0 t:onJJII<IIIfiillllt• <' o da L-,l;tr·;io ?\it\iil 
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do Rio dr) .Ja.nPiro rPmf'tter.'io ;í Capit:mia do Porto os rolun
larios dt•sta procPrlencia qtw nas inspPt:(,'Ors cfp saude dos seus respe
ctivos Deposifos forrrn jnlgndos incapazes, a lim dn que~~ mr>:rna 
Capitania lhos fM o conveninnte destino. E darão parte destas 
oceorrencias ao Onartl'l (;ennrnl da 1\Iarinlta. 

Const~rrarilo r;s voluntarios vindos das Províncias, r todos 
os recmtas, qualquer rpw sr•ja <1 sun procedcneia, qtw sr~ 
<ll:harem no IIH'snto caso, participando-o, por intennedio do 
Qunrtel (;enernl, ü St•r:rPtaria d" Estado, fJill' r<'solrer:i sobre o 
seu destino ulterior. 

Os ConnnandanlPs das outras Estaçiir•s :\araes fn riio 
o mrsrno com IH voluntarios e rr~crntas innteis que lhes lt>l"r•m 
rernettidos para compiPtllento das gnarniçries rr•sper:li\as, r·on
scrvanrlo, JHlrr~m, os ditos rr•rTulns atr; uiU~rior dPr·isiio do Presidente dn l'rovincia. 

Art. 1,.2. ,\ plll"arlos os i rtd i ri!) uns idonros nos DPposi I os iÍ 
que fill<'lll d,•slinados, Sf".!.!llndn os artigos :;:1 e Sl'guintcs, pro
CI'dPr-sl'-lta ao sr·u I'Xilllll', ,·lassilir-açfin I' ilSSI'tilanH·rtln dr· pr;t~·a, 
nos lr:rrnos prr·sr:riptos p!•los Derrl'los n."s 1.t.G5 e 1.!,(j(j dr~ 
25 de Outubro rle 11'54. 

Art. 4:J. "\honar-sr•-lra nssim aos volunfarios como aos 
recrutas, desde o dia ern qun lim~rn recebidos, ou prrsos, 
:Jté SPrcm rmnetlidos para a C1\rtr~, ou Pnlrrgw•s em algum 
Deposito i\aral, lrurua raçiio de rli!pe i;nwl ;i das Prnça' 
ele prct de primcira Linha , fonwl"ida )'l'la li"mna que o Pn•
sid(~nte da Provinda d('tr•n11inar: na viagr•m por terra para 
o Deposito Naval da Ct,rte conlirmarão a p!!rceber a mesma 
ctape; e no transporln por mar, o que for ajustado para o 
seu sustento, sr•rulo o navio lltereanle , ou a raçiio que se 
abona IÍs pra~·as da .\rrn ada, se rim·cm em l\avios do Estado. 

:\ rt. !1-L As rsr·olla-; lfll<' ar·ompanharcm os alistarlos por 
terra perr·.ebcnlo os n~n,·i llll'll t qs ri I' soldo e Ptape correspondentes 
<Ís suas praças, sendo as rir~ (;uarrlas Naciou;tr~s abonadas, eomo 
se fossem de 1. • tinha, dr~sdr• o dia em quP sahirern de suas casas 
até úquellc mn que rle\'l~rem regressar a dias, fazendo-se n ronla 
para a voltn á razão de !~ IPguas por dia, ;í Yisla das eompl'lentcs guias. 

Arl. 4:.i. Os Prrsirll'ult•s das Provillf:ias mandarão adiantar 
aos alistados, c :ís Psc:oltas lfllll os ar·ol!tpanharcm, os soldos e 
c tapes acima marcados, por todo o tempo da sua marcha por 
terra até IÍ entrega dos mesruos alistados em t:onfbrrnidade do 
art. !~3, c mais os dias de demora no lugar 011 ln;:wrcs d'onrlc forem rcrnct li dos. 

Os soldos c dapr•s r·orrespondenfes ao lernponpr·rssario parà 
o regresso das mesmas escol! as sr~rilo I;Hn hi~lll adia nl a dos, litzeu
do-se a conta corno fica dito no mtigo anlecerlen te. 

Art. 4ü. As despczas que em conformidade das prescnte5 
instrucçõcs se fizP'!·em eom a ill'l]llisiçiio de voluntarios P de rc-
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rnll;l,; sc•rão pag·as, no :\lunieipio 1la Côrte, pdi! lnlendPncia d;~ 
)larinha , nas Capitacs das l'rovincias, pelas Thesourarills da Fa
Zf'rHIJ, e nos lllais lugares, pelas Collectorias ou ~lesas dt) DiYer
sas Hendas, segundo as ordens que para esse fim lhes forelll ex
pedidils pelo Presidente da Província. 

Art. 1~7. A's Capitanias da Córtc, llahia, Pemarnhuco, 
Maranhão e Pará, e ús mais onde o Governo julgar conveniente, 
bem corno aos Comrnandantes dlls Estaçõ1•s Naraes, se fornecerá 
mensalmente a quantia que ror neeessaria p<lra as despezus do 
illistamento de Yoluntarios e de recrutas a seu rargo. 

,\ rdi)rida quantia para a Capitania da Ct)rle f' Eslat_·iio 
\aval do Hio de Janeiro será lixada pela Sendariil cl' Esla1lo dos 
\f'f.[Orios da l\Iarinlla, e para as outras Capitanias e Est:11:ões 
\macs, pelos Presidentes respcetivos, por eouta dos creditos 
que para esse fim lhes forem marcados. 

Art. 48. Todas as contas de despeza dt'VNão sPr conlpelf'n
t,•nH·ntn leg-alisadas; a saber: as cpw fonm1 rf'laliv(ls ao pnga
lllt'nlo do raçüns ou efapt)S aos voluntarios ou n•t-rutas, com 
<lS competentes rclaçües e guias f{lie os aeowpunlwrcm, nns 
I(Uilr's deverá dPclarar-sP os nowes dos ditos indivíduos, os lu
g-ares d'oude tuarehiio, e aquelle para onde são n~mr~tlidos , 
averhando-sr' nas IIH'SIIl<lS guias todos os form·r·inH·ntos que se 
llrf's fizerem: as que provierem de adiantamentos feitos aos 
roluntarios vor eonta das gratificações e prernios eom as onlens 
P os ~~ompl'U·utPs n•cibos: as contas de soldos ,. nlap<·s das 
(•seollas, eo111 as guias do:; Corpos a que perll'IH:Nem, ou da 
.\utoridadc de quem receberem os recrutas c volunturios, 
averbandO-SI) nas mesmas guias todos os vencimentos que so 
l!Jes abonarem: as gratincações, finalmente, dos empregados no 
alistarnento, com reeihos por ellcs assignados, nos quaes se de
dare o nu111ero de alistados que cntregárão, e 'Illl~ den~rá con
ferir mm as rd:.~~·Õ!'S mencionadas no Art. :35. 

Art. !~9. Os Capiliics dos Portos e os Corwnanclanll's das 
E~lnçr-ws \araes terão urna escripturação espet:ial, feita pelos 
n·,;p,•di\os Sccretarios <' Ofliriaes de FaZI'IHla, 1la rr•cPi!a e !ll's
J!l'za re!ati\as ao alistanlf'nlo de rolunlarios ~~ df' recrutas que 
se fizer pelo seu interrrwdin, ~~ os n•stH'f'li\OS Encarrl'g<r!los 
prestariín f'onlas todos os rrlt'zes das !p!Hnlias recl'bidas, na lúrma 
d;h Lt'is dt• Fazenda da i\larinlw . 

. \ri. 00. Us Cornrnanrlantes d1~ .\'nrios soltos, quando 
alistan·:n diredanif'lllr• \oluntarins para as suas g-uarni~·üt·s, 1~111 
\ irlude do arl. :j.o, sali~!'arito os r<·srwr:liros prcnlios f' g-ralillrilt,:t1es 
•·om os furulos qw· para esse fim requi~itareru ;í Tlresouraria 
da Fazl'nda da Prm irwia 1'111 qtw Sf) achan~ru, t'lll ronlili'I!Jidadc 
do llt'gulanwrrlo d" 8 dt: .!arll·:ro d(• l ~·.:ls e !lo .\ •. i,;o dn 21-; 
de .i'í o'\ em bro d1~ 18!~0. 

Art. 51. Os ro!untarios r os !'f•nutns rcmdlil1os p;mt ns 
Capi!;lf':i , 011 fjllilr,;rJIII'I' o111ros pon!n~; das P!'oVillf·ia~, t' dt•sla~ 
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par:1 a c,\rk, n·r·dJI'rão lo:~o. s1~ o r·an•rt•rl'lll, alg11111:t' (ll'l'n' 
d<· l'ar.lniiH'It!o, que não P'\rl'c!Prilo <11• IHIIlta jaqtlf•la de ]'Hitlin 
azul, dllaS ('il]~·as I' dtliiS C<IIIJiz;b de !Jrim, !J11111 }JOIII'f I'S

I'OcS<'/:, ou rlmpl•o d,• palita, I' llllllla lllilll!a 1k algod{to, 
l'omr•riclos [lf'lo nwio '!"" os l'rl'~id,·utns das l'ro1 i11cias di't<~r
rninari'fll, ll'ndo rnui!o l'lll 1 i~L1 q11e ~!' não almsn d<•sla au
toris;l(';io . 

. \rt. ;)~. HaVPI'<Í o rnaior ruitlado na n•mt•ssa dos alistados, 
t'illlt'ilianclo-s(~ toda a f't:onomia possirPI com a stra S<',!IUI'anç:t, 
as.sl'lo. I'OIIlllllldos c boa alillll'llla<;iio. 

1':\1'<1 o tr:lllsporll' por mar st•rào JH'I'ft·ritlos o:; \"arios dn 
E-;1 a do, P 11<1 1:111 a <kstes, os l'aquelr•s de ,. apor \arionat•s . 

. \rl. 5 L To1!os os que on:ultan·rn algum indiriduo sujt•ito 
ao n•t·.-ulanl''llfo, ou prolq.!;<ll'em a sua fuga, oa irupl'rlin•m por 
algll!llil fiinna que Sf'j;1o n·crutados, ou fol't'lll I' H Usa rl<~ (jllt' 
dr•pni:; de recnrt;;dos sr•jiio tirados do porkr dos I'OIIdllclorPS, 
S''l';1o p1111idos ••rn r·nllli>rmidade do art. 2. 0 da L"i n." !.i'J. de 
(j ( ):lf!lbi'O tlt~ fi):!;), t'OIIl )lf'iSilll flp !JIIfll iJ :1 lllt'Z!'S, I' llllllta 

de !CO a 200'!> rs., al•~lll das outras pt~nas <Tilllillat'~ a IJII!l 
p!)ss~o <:slar sujt•itos. 

_\rt. G'1·. Todas as .\utori<la<lcs Civis c 1\lilitart•s sfio ohri
;.::Hlas a JH'P;;tar o auxilio qllll <~stivt:r ao s•·u nlntllw <' l!ll's 
ror n•qubilatlo p•·los encarn::~;:tlos tio alistamento . 

. \rt. 55. Sú o (;overno poderú aulorisar, quando o jul
gue conveniente, c com a neel'ssaria reslrkçflo, o alistamento 
<Ir~ \oluntarios Nacionacs soh a condição tle servirem , rarlc ou 
todo o tempo dos seus contraclos, em h uma tletenninada l'ro
Yiw·ia ou l~sluçiio Naval. 

,\ri. 5G. Os Presidentes das Provincias, os Capitães dos 
Portos e os Comrnandantes das Estações l'íavaes inlórmariio 
todos os :lltnos, ató ao ultimo do mcz d~ .JanPiro, ;í Srcretnria 
d' Estado dos N••.!.(odos da Marinha, sohm o t•ll't•ilo quP- tenltiio 
tido as pn·scntes lnstrueções, e as alleraçües que a experiencia 
for indicando corno convenientes. 

Art. 57. Fieão revogadas fJIIüt'SfJUer disposir:õl's em con
trario. 

Palacio do Hio ele .Janeiro em 14 de ,\lJI'il de Hri5.
José lllaria da Silra Paranhos. 



ahaixn, assign.1do, t•ncaJTf'gadn do alistalllf'tllil dP Yolllnlarios, f' 

dn n'l'l'lllillllf~lllo para o Sl'l'ÚI.:Il da Armada, uo llislrido d1~ ..... 
........... , Jlil 1/n·nm flas lusln1c1.:1H'." qlll~ bai\Úrfln com o llperl'lo 
11 " u·,~)J de H d{~ A h ri! flp I R:í:í , rcnH•lte ;\ dispnsi1;àu flt• ...... . 
................... , os indiYiduos abaix.o drelarfldos. 

Nomes. 

Fulano 

·;: 

Fulano 

Obscnariws. 

I ;\a-~'illa ---- Alistou·se rm da- ! 

I ou Citlatle ta de .... nmw vo- ! 
fdl'........ luntario ... (tlrrla- : 

Ida J>ro,·in- raçiio se da I .a, (~.:t, j 

ria dP..... 3.a, 1.a, : •. ;~.,ou f). a 

Cla:-:s(?;. 

;\a Yilla 

ou Cidade 

de ....... . 

Provín

cia rir .... 

Hccrutado rm da-

ta de ...... . 

~~QDlC llo lugar d"oude hc rrmcttida a gente) em ......... de ................... de 18o• ••••• 

(.\ssignado) F ..... . 

Eur<IITl'[<adu tio ali:;tawenlo. 
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COLLECÇ.\U DAS LEIS JlO DIPEIUO 110 BIUSlL. 

1835. 

TOlHO 18. PAP,TE 2.• SECÇÃO 27. a 

.• ,......,._,,_'"*-'""'*""'··mo.....,,_.,.,.,..,.,._....,.....,...,.............,,....,,.. _ _,,__,.,_ __ 

DECHETO N." 1.592 -de 17 de Abril de 1853. 

Hrcogrmdo o Decreto N." 1.'2.:3!) df' 30 dl' S'ctr'mbro d(! 
18:í:J, que redu:io a 1 t .Hoo.-oooa qua11tia de I J,.300;t!l000 
fixada pelo Decreto N." 95!i- de () de Abril de 1852, 
para despe:as de Representação do Rm:iado Exlraordi
nario e JJiinistro Plcnipolenciario em Portugal. 

Hei por bem revogar o Decreto numero mil duzentos 
e trinta c nove de trinta de Setembro de mil oitocentos cincocnta 
e trcs, que rcduzio a onze contos c oitocentos mil réis ao 
cambio de vinte sele dinheiros esterlinos por mil réis, a 
quantia de quatorze contos e trezentos mil réis fixada pelo 
Decreto numero novecentos cincoenta c quatri> de seis de 
Abril de mil oitocentos c i ncocnta c dous, para rlcspezns de 
Heprcsentaçiío Jo Enviado Extraordinario e Miuistro Plcni
potenciario em Portugal , c Hc~tabelcccr a mesma quantia 
de f)lHJtorzc contos c trezentos mil réis ao sobredito cambio, 
rJUC foi fi'\ada pelo referido Decreto numero novecentos 
cincoenta e quatro para despezas de Heprcscntação do men
cionado Enviado. 

O Visconde de Abaclé, do ~leu Conselho c do ri' Es
tado, Ministro c Secreta ri o d' Estado tios N cgor:ios Istran
t;eiros, o tenha assim entendiuo e rara e~ecutar, C\petlintlo 
os Despachos neces~arios. l'a!acio do Rio rle .Janeiro em tleze
scte de Abril de mil oitocentos eincoenta c cinco, trigc · 
simo quarto da lndependcncia e do Jmpcrio. 

Com a Itubrica de Sna l\Tageslade o lmperador. 

Visrondr> de Abaeté. 



O abaixo assignado, I'IH'êll'l'l'gildn do ;dislarrwnlo d1~ volillrliii'Íos,' 
do n~cmtameulo para u seni1:o da .\rmada, 110 l>islridu d1~ ....... . 
er_llrega uesta a F . ..... para eu11duzir n. . . . . . • . ú ord1•m Je ...... . 
os iudiYiduos abaixo declmados. 
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Fnl;lllo Filho tle 

OllSEl\l.ll/11'<. 

Alislntlo 1'111 

tlala de ..... 
para senir m 
.~rmaua rom•• 
1oluntr." (dP· 
rlanJção sr da 
t.a, 2.:', 3.a, 
4.a, 5.a OU 6,l 
Classe). 

f=>.·:========~=="= ~~===-~-·=·--==-~ 
Fulano. Filho de Hcrru t<1do rm 

data de ..... 

(Nome do lugar d'ontlc hc rcmcttida a gent!') em .•••.. de ......... de 185 

(Assigna.ro:: F .... ,. 

Fntarrrg11do do alislamenlo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO HIPERIO DO DfUSlL. 

Ht'J;}. 

Tm!O 18. PARTE 2.• SECÇ:\.0. 28.• 

DECRETO N." 1.593-de 18 de Abril de 1855. 

Autorisa a incorporação e approL'a os Estatutos para n Com
panhia projectada sob a denominaçdo de- Compa11hia de 

Oleos J"!'.']etaes. . 

Alle;H]endo no qne 3le reqnercn o Conselheiro Emta
quio Adolfo de 1\Jello ~lattos , e de conformidade com 11 Mi
nha irnmediata P.esolut:ilo de H 1lo corrente rnez, tornada 
whre parecer da Se('(.:flo 1los Negocios do lmperio do Con
selho d'Eslado, exarado em coustllla de :22 de )Jarro ullimo: 
Hri por bem Autori~ar a incorporarüo da Companhia que o 
supplicante prelende organi~ar nesta Cidade ~oh n denomi
nação de-(~ompanhi:• dt~ ()!,~os Ye1J;daes --, p;lril !ornar por 
empresa a Fahrica de Oleos rcgclile.~ que o me~mo suppli
cante possue na di la Cidade, e ,\ppn,~·ar os btatnto~ for
mulados para a rcft·rid" LtHllpanhia qtw rum c'le buixão. 

I.niz Pedreira do Cllllllo Ferraz, do ~le11 Conselho, ;\li
ni~tro e Secretari•1 d'l·:,fado do~ Negoeios do fmperio, a>sirn 
o lenha enten:litlo e f;Jt;<l c\eclllar. l'alaeio do Hio de Ja
uciro em dnoito tle .\hril de mil oitocentos eineoenta e 
cinco, trigesimo quarto da IndPpcndeneia e 1lo Imperio. 

Com a Itubrica de Sun ~l:lge~lnilc o Imperador. 

Lui::. Pedreira du Coutto Ferraz. 



l·:~t~ntuCo~ tla ll)cnntunabial- nnouilnn cl~·no•ni
tutdu- dt• Ol~·os 'i~·gt•ttu•s -. 

Art. 1." 11ica cstabelecitla na Cidade do llio de Ja
neiro, sob a denominaçf10 de -Companhia de Olcos Ycgc
tucs-, a Companhia anonima que com esse titulo se 
encarrega de fabricar em grande <~!'cnla toda c qualquer 
cspecic de oleos cxtrahido~ de snbstarH:ins Ycgclacs, assim 
pnra luzes c pintura, como p:m1 usos ribarios, mctlicinacs 
c outros. 

Art. 2.• O abaixo ns~igna<lo cede c tramferc <Í dita 
Companhia todo o seu direito de acç-uo ú fabrica de Oleos 
Y egctucs que ud ualrncnte posme em Hotafogo, com todos 
os seus pertences , mcclwnismos, processos , aperfeiçoa
mentos c pririkgio, 110 ralor de oitenta co11tos de réis, 
que lhe serão pagos em dinheiro on acr;ües, conforme ~c 
estipular entre clle c a Compnnlrin. 

Art. 3.• A Companhia dmaní <lllinzc mlnm, contados 
do dia em que principiarem o~ 'cus trabalhos, potleru.lo 
esse prazo ser prorogr11lo a nprnzirncnto da A~'cmhka Geral 
dos necioni~tas. 

Art. 4 .. " Durante os qni11ZP ôH111os r~pc~rilicados no Art. 
:1. 0

, a Compunllia tnriÍ direito ao pler~o goso do terreno 
(In de hoje exi~le a Fabrica c do re~pf'ctiYo cdificio, ~em 
nenhum onus; c fi~~tlo c>se prazo t.rafar;Í com o nctual 
Jlropridario, 011 seus herdeiros, wure a compra ou arwn
damcnto do mesmo local c e<lilicios pam a rnnfimw~·fio <la 
cmpresn, a dera elln eonfiuuar, c o propriefnrio ou seus 
hcrdeir<,s ~erüo obrigados a annuir a qualquer <las duns 
propo~i~ücs. 

Art. 5.• O fundo da Cornranhia sení de trezentos 
contos de réis, representados por mil e quinllcllfas aq·ões 
de duze11tos mil r~~is cada huma. 

Art. 6.• Hurna acçüo hasta pnru dar no H?ll possui<lor 
n qualit!u<le de areionista. 

Art. 7.• o~ arcionisfas re~;ponderu ~OillCII!C pelo valor 
nominal de suas ilrc·iJes . 

. \ri. 8." As a;·~·i,es podcrilo :<(·r tlC).!ociada~ oll lr<lll'
feritlas a arbítrio dos acriunista.;, rom tanto q11e ;1 lr<lll~-

kn·llria ~cja c\r_'l ida!llenle n'[;i-lradd rw:: li1 '''~ d;~ Cotn·· 
panllia. 
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Art. 9. o Dentro de quinze dias contados da da la da 
primeira reuniüo da Asscmuléa (;era! dos accionistas, serno 
estes obrigados a entrar com a quantia de eincoenta mil 
réis por cada hnma das acçõcs que possuírem ; c segundo 
as necessidades da Companhia, cntrariio depois com o resto 
da importam·ia das mesmas acções em prestações , cujo va
lor bem como o prazo da sua rcalisaçiio, scrno fixadas 
}leia Asscmbl{·a Geral dos accionistas. 

Art. 10. O accionista que deixar de fazer alguma 
entrada no tempo marcado, pcrderíÍ o direito <Ís acções que 
tiver, salvos os casos de força maior. 

Art. 11. Julgnr-se-ha ronstitnit!a a Companhia logo 
que se achem subscriptos Ires quartos das suas ucçi1es. 

Art. 12. A Companhia scr<Í representada por huma 
Tlirectoria composta de tres accionistns eleitos na primeira 
reunião da Assembléa Geral por maioria absoluta de votos 
dos accionistas presentes. O Director que reunir maior nu
mero de votos scd o !'residente da Directoria e da Com
panhia. 

Art. 13. A Fabrica ser;í arlministrada por hum ge
rente , socio possuidor pelo menos de 20 acçõcs, c no
meado lambem pela Asscmul{~a l:cral. O gerente de nada 
1li~por<Í sem autorisa('<ío da Dircctoria. 

Art. 1!~. Jlavení hum caixa , escolhida igualmente 
pela Asscmbléa Geral para receber e pagar por conta da 
Companhia. 

Art. 15. A Dircctoria ttomcariÍ lodos os empregados 
da Fabrica, c orgnnisaní o ~cu regulamento interno, que 
scrú sujeito ú approva(.'iio da Asscmblt'·a Cera!. 

Art. 1 G. A Directoria exercerú suas funcçücs por trcs 
annos, c poderiÍ ser reeleita. 

Art. 17. O Presidente da Companhia comocariÍ a As
scmbléa Geral sempre que o julgar conveniculc aos inte
resses da Companhia, c dc\'eriÍ fuzc-Jo impreterivelmente 
110 fim de catla semcsln) para aprcscnla~·üo de contas. 

Art. 18. A Asscmhh'~a (:era! dos aceionislas scriÍ con
mcada por anmntcios publicados nas folhas tliarias, com 
tres dias pelo menos de anleciparilo. 

Art. 1 fl. A AssemiMa (:era! tios accionistas pnderú 
deliberar, estan1lo presentes iH r·ionislas que rcpresl'ltlcm 
metade das ili'I,'ÜI~S emittidas, c quando tlilo ~~· rcun;t esse 
nunHTo, ~c farú nma cortlo<·a~·;io, dedara!Hlo-~c que na 
or·~~ninte retlltÍilo qualrtttcr lltlmcro de acciuui~;(é!~ prc~·tltk• 
, . .,ll~litttir<in .b,tntldL·a (;ct;d. 
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Art. 20. A Assembléa Geral será presidiiJa pelo Pn•
sidente da Companhia, o qual em cada sess;1o nomeaní 
hum Secretario d'entre os accionistas para redigir a acta, 
e verificar as votações. 

Art. 2 f. Os votos em Assembléa Geral serão contados 
na razlio de hum por cada ciuco acções, e para votar e 
ser votado he indispensavel que o accionista possua, quando 
menos, cinco acções. 

Art. 22. Os accionistas podem ser representados em 
Assembléa Geral por manrlatarios especiaes, com tanto que 
estes sejão tambem accioni~tas. 

Art. 23. Os dividendos da Companhia se farão de seis 
em seis mezes. 

Art. 24. Dos luGros liquidos da Companhia se tirará 
10 por "/. 'para fundo de reserva, cuja applicaçilo dependerá 
da Assembléa Geral. 

Art. 25. Desses mesmos lucros líquidos, depois de 
deduzido o fundo de reserva, se tirará h uma porcentagem 
para as gratificações dos Directores e do gerente; para os 
vencimentos dos empregados, salarios de operarias c des
pezas de escriptorio , devendo o quantum e a distribuição 
dessa porcentagem ser feita pela Directoria , c approvada 
pela Assembléa Geral. 

Art. 26. Das decisões da Directoria em casos não 
previstos nestes Estatutos, h;ncrá recurso para a Assembléa 
Geral dos accionistas. 

Rio de Janeiro 6 de I\Iarço de 1855. 

Eu.staquio Adolplw de jJfello jJfattos • 

. -- ~----- --------------------
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COLLEC(\0 DAS LEIS llú DIPEHIO DO BRASIL 

18.).). 

Tmt!O 18. PAHTE 2. a SECÇÃO 29." 

DECRETO N." 1.59'í. -de ::!1 de Abril tlc 185;>. 

Dissolve o 6. 0 Batallu1o de Infantaria da Guarda 1Yacional 
do illunicipio da Ci!rte, f oryanisa hum /Jatalhüo de 
lnf'anlaria dos Guardas qualificados nas Freguezias de 
Santo Antonio, Engenho Yelho , e Tnhauma do mesmo 
Alunicipio. 

Hei por bem, em conformirladc do Art. t.. o da Lei 
n.o ()02 de 19 de Setembro de 1850, Decretar o seguinte: 

Art. t.o l'ica dissolvido o 6." Batalhão de Infanta
ria da Guarda Nucional do ;\lurúipio da Corte, organisado 
por Decreto n.o 803 de 15 de .Julho de 1851. 

Art. 2.0 l'ica organisado nas Freguezias de Santo 
Antonio, ·Engenho Velho, c Inhaúma do mesmo :\Iunicipio, 
hum Batalhão de Infuutaria de 8 companhias com a de
signação de sexto. 

Este Batalhiio terá a sua parada na primeira das re
feridas Freguezias . 

. Jofié Thomaz Nalnrco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha cntenditlo o faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em vinte e hum de Abril de mil oitocentos cincocnta 
e cinco, trigesimo quurto da Indepcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\lagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 
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COLLEf:Ç.\0 DAS tElS DO JMI'F.rHO DO BHASTL 

1835. 

·nnto tS. PAHTE 2. a SECÇlO 30." 

DECHETO N. o 1 .595- de 28 de Abril de 1855. 

J11torisa a incorpuraçiío c approva os Estallltos da Companhia 
que se pretende fundar· na Pmú11cia de Silo Paulo sob a 
denominaç-rio de- Companhia "J uxiliadora do Commercio e 
Agricultura. 

AHcndcndo ao que l\Ic rcqucr~ráo Ilermcncgildo Antonio 
Ferreira c outros, residentes nas Villns de São Schustião c 
Bella da Princczu (la Provinciu de São Paulo , c tlc conformi
dade com a !\linha immcdiata Besolução ôc tli. do corrente 
mcz, tomada ~obre parecer da Scq·iio dos Negocios do Impcrio 
(]o Conselho (l' Estado, cxara(lo em Consulta de 28 de Murço 
ultimo: Ilci por hem Autorisar a incorpora~·fio da Com
panhia que os Supplicantes pretendem estabelecer nas ditas 
Villas sob a dcnominaçfio de-Companhia Am.iliadora do Com
mereio c Agricultura, - c A pprovar os respectivos Estatutos, 
que com este baixiio. Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do 1\lcu 
Conselho, Ministro c Secretario (l'Eslatlo dos Negocios do Im
pcrio, assim o lenha entendido c faça executar. l'alaeio do nio 
de .Janeiro em vinte c oito de Abril de mil oitocentos cincocnta 
e cinco, trigcsimo quurto ria lndcpcndcncia e do J mperio. 

Com a 11ubriea de Sua lHagcstatle o ImpPrador. 

Lui:: l'l'dreim 1/o Cou/lo F1'l'!'az. 
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Es/11/11/os ~~a 8fii'Íl'dudc JuJ'ilillll0/'(1 do Commrrcio r .lyri
oll /11 /'11. 

Art. 1." A Socieclade A uxiliaclora do Commercio c Agri
rHltura tem por fim cmpn~gnr-~t~ cxclusiramentc no commercio 
mnrilimo tios dons Municipios da rilla de São Sebastião c 
rilla Relia da l'rinccza, estabelecendo as embarcações neccssa
rias para transporte de gencros c mercadorias, c prodnctos 
ngricolas entre estes portos c o do Hio de .Janeiro, ou qualquer 
outro, cuja administra~·ão ~crú entregue a hum t;erentc de 
ronfiant:a c noment;iio do soeio que for escolhido pela Assem
hl(~a Geral tios nccionistas para lnspeetor c Caixa da Socictlatlc, 
que tenha a neccssaria capacidade c hahilitnçõcs para bem 
scnir, e entenda alf:!nma eousa de cscriplurat;üo mereaulil, 
ficando tlcbaixo dns rislas c inspccção imrncrlinta do [nspcctor, 
ou quem suas rezes fizer. 

Art. 2. o O capilnl para esta Sociedatlc h c de 60 contos 
de n;is, clirididos em 240 acçi'llv; de 250.'i}:OOO, que scr;í 
applicado á compra de emharcac;ilc~, csGraros, cnnôas, cnsas 
para nrmazcns, c o mais que f.,r de mister; cslnndo tudo 
entregue ao Inspcclor uu a quem suns vezes fizer, c no 
l~eren1e, c ~oh suas respm1saltilidades. 

Art. 3 .. • Podem ser ~ocioli nacionncs c estrangeiros, 
os qunes terão parte nos lucros ou perdas, conforme o numero 
dns acçõcs rlc que forem prop1 ictario. 

A rl. 'l.." Os ~o rios receberão humn npolicc relativa a 
ratla hnma acçüo nssignada pelo Caixa , c só poderão 
transferi-las compnrecendo primeiro no escriptorio tla Socic
tlatle o possnidor da acrlio ou acçües, c a pessoa a quem 
houver de ser transferidn, pnrn boa regulnridatle da cscriplura
çiio, soh pena de nullidadc de qunlqucr neto rlc transfcrencia, 
ou h~ potheca que se effectnc sem preceder as formalida•lcs 
at:i ma prcscri pt ns. 

Art. 5. • O Inspcelor e Cnixn da Sociedade hc o compe
tente para assígnar todn a eorrcspontlcHeia, c os lilulos de 
eompras c venda~ qnc se fizerem da Socictl.adc. Tambcm 
po:lcrá dar eommissilo ao (:crente para este fim, Q nomear 
procmntlorcs cspcciaes quando houver de effcctnar alguma 
r.ompra ou venda fúra dos dons Mnnicipios. 

Art. G.• A associação tluraní quatro annos consecutivos, 
findos os quac~ reunir-se- hiin os soei o~ pnra de comrnum aecor
Jo resolYcrcm se clln tlerc ou ltiío eontinunr por ignnl tempo. 
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O lnspcctor fará a convocação da Assembléa Geral trinttt 
dias antes tie finti;u·-se o qnatriennio. 

A.rt. 7. o Serão demonstra tios no 11m <lc catla anuo social 
os lucros. e nestas occasiõcs scrfto francos os livros aos socios 
para qualquer etame, bem como a caixa. Far-se-ha lambem 
o lliridcndo dos lucros, se assim o resolver a .bsembll'·a (-;era!, 
lJUe sed convocada na fúrma do Arligo antecedente. 

Art. 8.• O capital n;ít> pollcr;i ser rctira•lo senão tlcpois 
de haver expirado o prazo porque he fonnatla a ao;~ociat;úo , 
ou porque for prorogatla , c sua respcetiva liqnidar;fw. 

,\rt. U. o As tiespczas que se fizerem annualmeutc com 
a manutenção 1lesta empreza senio todas por eonta tia Socic
<lade. O Inspector, ou <Jllem suas vezes filCr, vencer;\ 
annualmentc h uma gratificação de 600ti;OOO, c marcar;Í ao 
Gerente hum salario wrrespondente ao seu traballw. Tam
bem nomearú hum ou mais caixeiros que forem net:essa
rios , de accordo com o Gerente, aos q11acs marcará salarios. 

Art. 1 O. A!t\m do armazem que deverá ser estabelecido 
em São Sebastião, onde será o cscriptorio tia Sociedatie e o 
centro tias suus operações, haverá mais nos pontos de Caragua
taluba c Villa llella, em tempo eonvenionte, outros arma. 
zens sujeitos ao da Villa tle Sao Sebastino, os quaes ser
'iráo de deposito das cargas lJIW se destinarem iÍs cmlHlr
rações tia Sociedade. Estabelecido o armazem em Yilla Bella, 
havcní hum barlU> que ahi fará o seu carregamento c descarga 
em linha direita com o ltio de .Janeiro, ou qualquer ou
tro ponto. 

Art. 11. As eurgas scrao embarcadas <Í rez, wio ha
ven,Jo por maneim alguma prcfercncias, ai!!da mesmo ~eu
do de socios, sob pena de ser despedido o (;ere.nle, ou 
caixeiros, no caso de contrarcn~·<io. 

Art. 12. J~m geral todos os soeios c empre;.;ados sr10 
obrigados a cumprir e executar os presentes Artigos, os quaes 
approvados competentemente, c nomeados seus empregados, 
cntrarit a Sodcdadc em suas operações , c será matriculada 
no Tribunal do Commercio. 

Art. 13. Hc cxpre~samcntc vedado •tos ~ocios em
barcarem suas cargas em outras cmbarca~·ões que niio forem 
as da Sociedade , por isso que todos devem c~ncorrer para o 
augmento c prosperidade llella c procurar seus inlr'resses, sal
vo os casos cx'traordinarios c niío previstos. 

_\.rt. 1l. Alêm das ópocas marf'adas para a reuni<ío 
<la ..\s~emhléa l~ernl, scriÍ clla convocada sempre que otcorrcr 
circuttstancias cxtraordinarias não previstas nos E~t'atuto~. 



Art. I :J. O soei o que conlra,ier ao tlispo,to no Arl. 
13 pagad a pena conveneio:tal de 20 ;jtlOOO por eatla vez, 
c al~m disso twlo <Hptelle prejnizo que com essa falta de 
cumprimento tiver dado ú Companhia. 

Art. 16. lle livre uos tlocios pagarem com esennos 
o importe de suas acçõcs, ou com qnaesquer outros bens 
de que a Soeiedarle necessite, Jantlo-sc poróm a cada hum 
escravo o valor súmente de hum conto de n\is a juizo do 
lnspector, os qnaes scriio reputados como propriedade c fun
dos da Sociedade , podendo, em qualquer tempo em que 
deixarem de ser socios, recc!Jer tacs escrnvos pelo mesmo 
preço taxado de hum conto tlc róis' salvo se houverem au· 
quirido algum defeito, ou molestias, que os tornem de me
nos valor; c nesse caso serão avuliados a juizo da Sociedade, 
c rec-eberão pelo preço que for arbitrado, se o quizcrcm. 

Art. 17. Serão francas aos soei os c eis pessoas de suas 
familias, passagens gratnitamcntc, c só pagarão a!l despczas 
feitas com comedorius. 

Art. 18. Será nomeado d' entre os socios em Asscm-
bléa Geral hum Substituto do Inspector, que ycncerá a mes
ma gratificação marcada no Art. 9." quando em exercício, 
nas faltas c impedimentos deste; ficando a seu cargo toda a 
responsabilidade. 

Villa de São Sebustião 7 tle Outubro de 18;)~ .. - llermc-
negildo Antonio Ferreira. - llygino Manoel de Sanl' Anna.
José Anastacio de Sousa. - Anlouio Carlos Nunes. - Manoel 
Joaquim Pereira. - Franci~co de Paula l\lartins. ---- Antonio 
Henriques da Silva. 
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COLLE0~,\0 ll\~ LEIS DO Ull'EHTO IH) BIL\~IL. 

1 s.-,.;. 

nmo 18. I' A I\ TE 2. '' SECt,:.\o 31 . ' 

DECltETO N." 1.5% - tle 30 tle Abril tk h{~'~>. 

Abrindo ao lllinistcrio da Fa:enda lntm credito sttpple
menlar de 52l. 200 ;t'v 000 para as desjJc:.as do I'.Xcrciciu 

de IR:'>'t-18.).). 

N<lo sendo snfliciente para a <Jcçppza do Minislcrio da 
Fazenda, no exercício corrente tle 18.)'1-1855, o credito da 
Lei N." 719 de 28 Jc Setembro t\e 1 H5:~ , augmcntatlo 
com o supplcmcntar que :\Ian:1ci abrir pelo Decreto N." 
1..:::>.);) de 17 de Fevereiro do corrente anno: Hei por bem, 
em conformidade da Lei N. o 58\) de ~~ de St'lemhro tle t 8;)0, 
c tcntlo ouvido o ~leu Conselho de Ministros, abrir mais o 
de 52l.200.7J;OOO nas rubricas comlanle~ da Tabella an
ucn , o qual será levatlo em tempo rompetcnle ao co
nhecimento da Assembléa Gernl Lcgislntiva. 

O l\lat·qncz de Paraná, Conselheiro d'Eslado, Senador 
do Impcrio, Prc~identc do Conselho ele l\linistros, l\linistro 
c Secretario d'Eslatlo dos Ncgocios da Fazenda, e l're~i
dcnte do Tribunal do Thcsouro Nacional , a~~im o tenha 
entcntlido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 
trinta de Abril de mil oitocentos dneocnta c ciueo, tri
gcsimo qll'arto da Indepcndcneia c do Impcrio. 

Com a Hubriea de Sua Magcstade o lmpcratlur. 

:li arque: de Para nrí. 
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Tabellu n caue ~t· t•t•l't•t·t~ n ltt~c·a·c·to dt•"'tl" 
datt•, uutol'isuudo o ct•t•clito ~nt•t•lc•ruentan• 

JlRI'lt. ca t~xet•cit•io th• I S;i-t-•Sãã. 

§ 5. 0 Pcnsioni~tas tlo Estauo ....... . 
,r.:_ (: • \ I d ;"} • 1 poscn a os ................ . 
~ 11. Alfandegns o ••••••••••••••••• 

§ 12. Consulados ................. . 
t<:.,. 1,'1, ,. b .1 o ;"} .1 ,ecc cuorws ....... o •••••••• 

~ 14. Mc!'as uc 1\cmlas c Col\cctorias. 
§ 17. Typographia \\acionai ...... . 
~ 28. Obras ..................... . 
§ :30. Evcntuacs .................. . 

Hs. 

20.000 ;tt> 0110 
40 o 000 ;t]) 000 

100 o()()()·":"!' 000 
27.200 :;-:-· 000 
13.001);ttJ000 

120 .ooo.;;ooo 
;) 1 . 000 -~ 000 

14 ()o 000-;";" 000 
1 o o 000 ·7! 000 

.)21.200 ~000 

Palacio do Hio de Janeiro em 30 ue .\hri\ de 18;);), -
~larquez de l'aranit. 



( :1\!1) 

COLLECÇ.\0 DAS LEIS 110 BIPEfllO DO BHASIL. 

T0.\10 18. PAilTE 2.• SF.CÇÃO :32 • 

IlECHETO N.o 1.5!)7 -elo t.o tlc Maio ele 1855. 

Dá llegnlamenlo para os Tt·ibwwes do Commercio. 

Hei por bem, em virtude do Art. t. o da Lei n. o 799 
de I í} de Setembro elo anuo preteri to, Decretar o seguinte: 

TITllO I. 

Da jurisdicçiio Commercial. 

CAPITULO ll~If:O. 

Disposiçtlcs grTaes . 

. \rt. I. o A jnrisdieçiio Commcrcial voluntnria, ou con
tenciosa, c administrativa eomprehcnde ü todos os Commer
t:iantcs matriculados ou niio malricul:ulos. 

Art. 2. • Somente aos Commerciantcs matriculados com
pete a protccçilo que tl Cotligo libcralisa a famr do Com
rncrrio (Art. ''í-. 0 do Codigo do Commcreio). 

Esta protcq:ão consiste nas prcrogativas estabelecidas pelos 
.\rt~. :!I, 2~. :309, 310, 82;), 8!)8 do Cotligo do Cornmcrcio, 
H c 1.) do Titulo unico do mesmo CtHiigo, Art. :3." ~ 1.• 
:~21 , c :n:~ ~ :3." drJ Hcgulamcnto 7:37 tlc 18.)0, (Art. :28 
tia Lei tlc 1 !I dt! Setembro dt~ 1850) . 

. \.rt. :1." Jlc crcado hum Trihurwl de Commcrcio na 
Capital da l'rorincia do .\laranhão, ficando "npprimitla a .Tnnla 
tio Commcrcio cslahelccida pelo Hcgnlanwnlo :'1." 738 rlc 
2.) de ~ovemhro de 1)-l:)o (Lei~-" 79U de IG tlc Setl'mhro tle 
185~ Art. 2. 0

). 
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L\l'l'ITLO I. 

])os TriblliW('.~ do Commacio cum.o Tribwwes admi
t!istratiru.~. 

Art. !L" Os Trihunaes do Commercio na )Hlõ'le :ulmi
lli~lrativa continuarão a reger-~e quanto :í sua compelencia, 
ordem, c fúrma !lo seu despacho pelo Titulo unico do Co
digo 4lo Commercio, c Til. 1." !lo Hegulamento N." 738 de 
2il de Novembro !le 1850 , cujas disposições ficão em vigor 
em ln!lo que 11ão for e\pressamente derogado por este He
gulamenlo. 

Art. 0." A juris1lirção atlmiuistralira dos mesmos Tri
hnuacs sPriÍ exercida somente na respectiva l'rovincia (Art. 1." 
Titulo unico 4lo Codigo do Commcrcio). 

Art. G." Todavia sení e\lcnsiva ao mesmo districlo da 
Heclaç·ão a jnrisdiq;ão dos Tribnnaes do Commcrcio nos casos 
seguintes: 

§ l." Quanto (t matricula dos Commcrciantes, Correto
res, Agentes lle h~ilüo, Trapicheiros, 4~ :\!lministr:Hlores de 
Armazens de Depositos, e a expetli!,'ilO de seus tilulos. 

§ 2." Quanto (t eoneessão ou denegação de Moralorias. 
% 3." IJnanlo iÍ rehahilitação dos fallidos. 
~ '1." IJuanto ao re~ist r o das Soeie1la!ICs Commcrciac~. 
~ :).'' fJn;mto á org~lllis;u:f\o tle hnma Tahclla lixando o 

ma\imo e minimo da romtui~!'iío que os .Juizes do Commcr
eio podem eonceder aos Cnrauores Fiscacs, Deposita rios, c 
Admini~tradore~ da ma~-:a l'allitla (.\rt. 8:l!l do Codigo do Com
mercio). 

§ li." IJnanto :i tlt~tlli~~ão tios Corrcelores e dcmai~ Agentes 
atniliarcs do ComnH~ITio. 

Art. 7." Considerão-se como !~xclusivamentc ,pertencen
tes á juris;lição administrali\'a os easos de que trata o Ar
tigo anlece!lentc. 

Art. 8. o Das deeisües 4\os Trihu11aes !lo Commereio: 
1. o Conecdcndo )loratorias ou a rchabilitação do filllido. 
2." l'rohibindo ou annnllando o registro fios eontractos 

de Soeiedadcs Cornmcrciacs. 
:3." l\lultando, suspendendo ou !lcmittindo os Corrclo

re~, e demais A~enll·s auxiliares do Commcrr·io . 
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!~." i\Inltando os Administradores de Trapiches Alfandega
dos; c Capitães tlc Navios (Art. 18 §§ 8. 0 c 12 do Hcgu
lamento 738 de 18:>0): 

lia recurso, sem cll"eito suspcnsi1•o, para o Conselho 
d'Estado. 

CAl'lTULO 11. 

Do Presidente e Fiscal do Tribunal do Commercio na 
parte administrativa. 

Art. 9.• Compete ao l1rcsidentc do Tribunal do Com
mercio, alêm das altribuições que actualmentc lhe pertencem 
(Art. 30 do Regulamento N." 738 de 2;) de Novembro de 
1850). 

§ t. • A!lvcrlir c reprehcndcr aos Empregados do Tribu
nal quando faltarem ao seu dever. 

§ 2. o Suspende-los por quinze dias até dois mczcs. 
§ 3. o Promover a responsa!Jilitladc dos mesmos [mpre

gados quando fôr caso de lia. 
A substituição do !'residente hc regulada pelo Art. 51. 
Art. 10. Ao Fiscal compete requerer ao Tribunal a 

prohibit;ão ou annnlação do Hegistro dos conlraetos de Socie
dades nullos por falta de solcmnidades substanciacs, c 
interpor os recursos estabelecidos 110 Art. 8.• §§ t.o, c 2. 0 

Este recurso não exclue o das partes c deve ser Íll
lerposto em dez dias. 

CAPITULO III. 

Dos Co11sereadores do Commercio 11as Prot'incias 1'11! que 
não ha 1hbwwes do Commercio . 

• Art. 11. Nas referidas Províncias haverão Conscrra
!lores do Commcrcio que uas Capitaes marítimas serão os 
Inspectores da Alfandega e Administradores de l\Iesas de 
Hcndas, c nas outras Capitaes os Inspectores de Thcsou
rarias. 

Ficão supprimitlas as Juntas de Commercio. 
Art. 12. Compete aos Conservadores do Commercio 

nas Capilacs !\Jarilimas: 
§ 1. o O registro das Embarcações Brasileiras destinadas 

<Í navegação do alto mar. (Decreto N. o 86'1- de 17 de 
Novembro de 1851, c n.-6 930 d-e 10 de l\Iarço de 1852). 
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§ 2." .\ ruhrif'a dos l.ínos dos Commcrrian!Ps, e Agen
tes auxilian~s do ComliH'tTio. (lkcrdo 11." !.nO de 10 de 
l\lar~·o de 1K>:2). 

~ :L" O re:;i~tro dos docnmcntos qne os Commerrianks 
siío ohrigatlos a insrre\l'r no rq!;ist ro l'uh!icn tio Com
mercin, salva a tbpo~it:ün tio Art. G." § 0." (lkneto N." n3o 
tle 1 O t!e ~lan;o de 1H:J2i. 

§ li .. " .\s attrihui~·(1es qne o .\rt 18 ~:~ 2.", :3.", h.", 9.", 
10, li . e 1:3 tio IL~gnlnint•nto ~." 7:n; tk ~:; tle ~ovem
hro de 18;",() f'Onfere nos Trilnmaes do Commcrcio. 

§ ;-, " l'\lultar, e suspen,kr com recurso para o Tribunal 
do Cummercio tlo lkstricto rc~pt•elivo os Corredorc~, e 
Agt~nte~ anxi!iarcs <lo C•.>mmcrdo. (Art. 18 do Dc<:relo N." 738 
de ·tS:->0 % (i.", Denetos n."' 80ti, 8:J8, 8!i3 tle 1851. 

% ().'' Propor <!') Tribunal tlo C•lllllllt~rt:io respediro a 
deulissfio 011 tlestil tiit;i1o dos rderit!os .\gentes anxiliarcs tio 
t:on Jrlll' IT i o. 

% /." :Unltar com reenrso pnra os mesmos Tribnnacs 
os Trapidu~iros, Armatlon·s, e CapiL1es tl() N;nios (Decretos 
11." HG2, e Rl!l, dP IH~JI, e 91G tle 1R52). 

Art. 13. Compdl'lll ao~ l~o~!SPrv;ulores tlo Cnmmcrdo das 
Provineí:ls 11iw m:tritintas as atlrihuit;i'ICS rderi:las no Artigo 
an(t•retlt~nlt~ %§ 2. 0

, :{.'', :,.", e ti." . 
. \ri. t ''- Para o np•~·li~It!t~ tia Cons<·rvntoria tlo Com-

nii'ITio sl'rfio IHlliW<Hios pdos lnspi'dores tlas Alfande:::as 
.\dmini:;tr:Hion•s tk ~lesa,; •le lll~nd;~s e litspertores rle Thc
somarias hum Oilici;:\ e hum .\rchivista d't~ntre os Emprc· 
gados rcspt~diws, ;tos !J!U!'S si1o applicavt~is as disposit:õcs 
dos Arts .. H e .\;) du ll•·;.:nlame::lu ~. í:..:R de 2::> de No
vembro de lK>O. 

Art. 1.-,. Os Conscrv;u!ores do Cmnmercio nas l'ro-
viueias marilin1as kr;-,o os ~<'gninles livros. 

§I." Do regi~tro d;1s Emlnrcal;ües.(,\rt. '12§1.''"\. 
§ 2." Do rcgi,tro Pu!Jlico dos tlocumentos. (.\.rt. !2 

§ :~.") 
~. ,').o I) í" 1 • ,'} 1 a \ ,OIT!'SJ10ll!iCIICiil. 

~ !~." llos 1-:molumentos. 
A ri. t G. A !t\m tios tinos mcndonatlos no A r ligo an-

tcredt•:Jie havcrfio os qne f:Jrem convc:.icntes c pelo t;overno 
approvadu~;. 

A r L t 7. Os Const~rYatlnrcs do Commercio tlns Provin· 
cias não mnritimn~ te:·;ío ~úmentc os dois Livros segnintc• 

j I." !h n·:(i~tro Pnl1licfl dos tlocnmcntos. (.\rt. 13). 



§ :~. 0 lla Correspondeneia. 
Arl. tH. S:lo applicaveis aos Con~erra1lorrs do Com

mcrcio as disposi~;ões do Art. 73 elo Hegulamcnlo i\"." 7~~8 
de :!;) de Novembro de ll-)50. 

Tilnlo IH. 

Da furisrlicçrlo contrncio.w c roluntaritt. 

CAPlTlLO 1. 

Dos Ju·i:;cs de 1.• lns/ancia. 

Art. 19. A jnrisdicçi'ío dos .Juizes e:;pcci;ws clo Com
mereio hc extensiva súmente iÍ Comarca da' Ci1pit;u•s em 
q11e elles forem cre:ttlos e ter;io al~:ada até ;,()0./i)OOO. 

Nos Termos das outras Comarcas esta jnrisdicção scr;Í 
c:~:ercida pelos Juizes do Civil on :.\lunícipaes. (.\rL G." do 
Hegnlamenlo N." 737 de 25 de Norernhro de 1830). 

Art. 20. Ficão creados Juizes esperiacs elo Commereio 
nn Capital do Impcrio c nas Provindas cla Bahia, Pernam
bnco c lHaranhllo. (Lei N.o "W!J de 1G clc Setembro de 
185ft, Art. 2. 0

). 

Art. 21. Os .Ttiizcs de Direitos cspcciacs do f:ommcr
cio serão substituídos nos seus impedimentos pelos Juizes 
de Direito da Comarca da Capital, c pelo da 1." vara 
aonde houver mais de hum, e pelo da 2." na falta clestc. 

Art. 22. Os .Juizes de Direito especi:ws do Comrnercic1 
\'Cncerfio o mesmo onlenado c gratificar<io dos demais .Jnizes 
de Oireito, e terão os emolnmc:ttos que competem aos .Juizes 
11unicipaes. 

SE0,:,\0 1. • 

Da furisdicçilo roluntaria. 

Arl. 21. Os .Juizes de Tlirci!o cspecincs do Commer
cio, e os demais .Juizes alem da jnrisdicçúo Yolnnlaria q11u 
aetualmcnte exercem (Artigos 21 e :2:! do ltt>gulamento N. • 
737 de 2.) de Novembro ele 18,)0) terJo as al!ribnic:ões 
que compelem ao l're~i,Jente do Tribunal <lo Commerc:io , 
e aos mesmos Tribuuacs !'las causas de fallcncia salv<l. a 
disposição do Art. G." §§ 2.", 3. 0

, e 5." 
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SECÇ:\.0 2. a 

Da i uristlirrilo contencio.ça. 

Art. 2í. Aos mesmos Juizes (Artigo 19) compete em 
1. a lnstancia o julgamento das cansas commcrciacs entre 
as quacs se comprchemlem as de fallcncia. 

CAPITULO li. 

Dos Tribunaes do Commercio como Tribuuaes 
de 2. a lnstancia. 

SECÇÃO 1. 3 

Composição dos Tribunaes. 

Art. 2.">. O Tribunal do Commercio da Capital Jo Im
peno para funccionar como Tribunal de 2. a lnstancia hc 
composto: 

§ 1. o Do Presidente. 
~ 2.0 Do J;'iscal. • 
S 3. 0 Dos seis Deputados Commcrciantcs. 
§ 4.0 De tres Desembargadores Adjunclos Jesignmlos pelo 

Governo d'entre os da Hcla~,;ão do 1\io de Janeiro que nclla 
tcnhão exercício. 

Art. 26. Os Tribunacs elo Commercio da Bahia. Per-
nombuco. e l\laranhão para o mesmo fim scrüo compostos : 

§ L" Do Presiclcntc. 
§ 2. o Do Fiscal. 
§ 3. 0 De quatro Deputados Commcrdanles. 
§ !~.o DB dois Desembargadores Arljunlos. 

Art. 27. Os Presidentes dos Tribunaes e os Adjuneto~ 
tleixão o elfectivo exercício Ja H.elação. vencendo o· mesmo 
onlcnado, c gratificações. 

Art. 28. No caso previsto pelo Art. 83 do RPgula
mento de 3 de Janeiro rle 1833 antes de serem chama
dos os Juizes de Direito para o julgamento de algum feito; 
o Presidente da Relação convocará o Adjuncto ou Adjunctos 
que forem precisos para completar o numero. 



SF.CÇ.\0 2.• 

Das Ccn[crcnrias c A udicncias. 

Art. 29. As conferencias para julgamento 1las cnusas 
commcrciaes terão lugar nos mesmos dias em que nctual
mentc os Tribunacs fazem as suas Sessões c logo depois 
que est<Js se findarem. 

As conferencias durnrão até as tres horas !la tnrdc, 
se for preciso. • 

Art. 30. Os Atljnnctos tomariio assento na mesma mcsn, 
á tlircita c esquerda do Presidente por sua antiguidade. 

Art. 31. Findas as confen~ucias terão lugar as Audien
cin~ , feitas cada semana c allcrnalirnmcnle por hum dos 
Adjnnclos. 

Da compctcncia dos Tribwwcs do Commcrcio. 

Art. 32. Compele aos Trihunacs do Commcrcio em 
2. • Inslancia o ,julgamento 1las appcllaçõcs interpostas das 
~cnlenças proferidas pelos Juizes de llircilo cspedacs c de
mais Juizes 1lo Commcrcio (Art. 19.) 

Art 33. O Dcstricto tla jurisdicção tlos Trihunacs 1lo 
Commcrcio em 2.• lnslancia hc o mesmo das Hclaçõcs. 

SECÇÃO 4 .. • 

Do fulgamcnto. 

Art. :n. As cansas commcrciacs scriio julgadas por 
!~ .Juizes dos quaes dois scrfiu Desembargadores c dois Bc
pulados Commereianles. 

Entre os Desembargadores que pódcm ser Juizes se 
comprehende o Fiscal. 

Art. 3:J. No caso de empate ou seja a qucstlío preju
dicial, inddentc ou principal a decislío compete ao Presi
dente, que terá Yoto de desempate. 

Art. 36. O Relator sení sempre hum dos Desembar
gadores a quem por distribuiçfio couber este encargo. O outro 
Jlesemhargador scr<Í o immediato ao Relator. Os dois Deputndos 
Commerciantes que devem julgar a causa serão sorteados no 
acb do julgamento. 



Art. 37. S1~ nl~;nn 1los lkpnladt1~ ComnwrciallleS l'm· 
!;Uspeilo ou impe1li1lo na ransa, sPr<Í substilni,Io por outro 

sorteado. 
Art. 38. No caso 1le snspeiçfw ou impe1limcnto do 

Relator proccder-sc-hn <Í ontra d!strilmição: o lksrmbargatlor 
immcdiato scní snhslitui1lo pelo que se lhe scg11ir, c sn 
todos forem suspeitos ou impe,li1los o l'n·sidenl<~ do Tribunal 
deprecará ao da J\elat;ào que nomeie hum lksemharga11or 
para substitui-los. 

Art. 3!). lntl!rposta, rccchi1la c seguiJa a appcllaçito 
o Secretario do Tribunal lavrar;Í Termo de rcc,~uimento 
c a apresentarú ao Presidente que por sen de~pacho mandar;Í 
dar yisla ás partes para arrazoarem concedend11 o prazo im
prorogavel de dez dias a cada hnnm seja ella singular on 
collecliva. 

Art. .'J-0. Fillllos os Termos e inllepP:Hle:llemenlc 1lc 
ucspacho ' Oll solicitação da::> partl's o Escrivfto cnhrad os 
Antos com allegações ou sem e! las, para procetkr-se ú distri
buição do Relator. 

Art. 41. O l.lelator antes tlc tu.lo e"l:aminad se o feito 
está nos termo,;; de ser proposto, e por seu d1~spaeho onlcnar<Í 
as dcligcncias precisas eomo pngamento de tlireitos, nomea~·iio 
e au<liencia <lo Curatlur, inquiri~ões, exames ou vestorias. 

Art. !i.'2. Tarn!Jem eompete ao ltclator processar e julgar 
ns habilitações que sobrevierem. 

Art. /,3. Estando a cansa em termos tle ser proposta 
o Itclator a enlregar;Í em conf,~rerH:ia ao [)esemharê!adur im
mcdiato em antiguidade com ltelatorio escripto, em o rpwl 
nfio revelará seu mio. 

Art. fd.. O Desembarg;ulor immedialo \elltlo examinado 
o processo o apresenlaní ao Presidcnl<~ que marcar;Í o julga
mento para a mesma conferencia ou para sPguinte. 

Art. Ji.;). SortcaLlos os tlous llcputat!os Commcreinntes, 
Relatado o feito c discnli1lo pelos quatro .Juizes tleeidir-se-ha 
a causa á pluralidade de votos e conforme o vencimento o 
Relator na mesma conferencia ou na segniule lavrar.í o Ac
cordão que por elles será assiguado. Todavia sed ad1liado 
o julgamento para conferencia seguinte se algum dos Depu
tados commerciantes pedir c"te e~paço para ver os autos. 

Art. 4G. Proferida a Sentença, publicada em AtHlicn
cia, sendo passatlos cinco dia:i, scr,í e\trahiilJ llo l'rocc~so 
se o vencedor a exigir. 

Art. n. A Senlen<;a SCriÍ ns,;ig;natla pelo ltelalor c tam-
Lem pelo Presidente s<~ tiver l!Gvido dc~emp<lle. 
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,\rt. 'IN. Nos Em!1argos oppo~tos no Arc<ml:io se pro
rP.li~r;Í t•omo tlispot•m o !tegnlanwnlo 11." 7J7 de J8:JO Arts. 
()li:!, <ill3 e ()(jt.. 

Art. -'l!l. Para o julgamento de Embargos nüo haverá 
nora distribui<,:iio. 

SI:C<.~.\0 5." 

Do l'rcsidr·ntc do Trilwnr:l dn l'ommcrcio como Tribunal 
de 2." luslitJ!cia . 

. \rl. GO. /I(J Pr<~:,idealc do Tribunal do Commercio na 
parte ju:lil:iaria ~·ompele: 

§ 1." Dirigir os trah:lllio~, rn;m(er a or.!em na tliscus
~lio c fazer executar as Leis c Bcgulamcntos Commerciaes. 

§ 2." ll:strilmir pe!Ds Adjunetos as nppella<;õcs. 
~~ :L" tledtlir os aggravos de petiçlio c instrumento, 

as si 111 como as Cartas teslcmunhaveis. 
§ ·'-··" Ter o Se !lo do Tribunal para fazer sellar ns sen

tenças cxtrahitlas dos Accord<ios. 
§ 5." Expedir em seu nome e com sua assignalura as 

Vot'!arias ou Ordens len(len tes ;Í e\ecw;iío das decisües do 
Tribunal. 
~ 7." .Jnlgar as su~pcit;ües de sua cnmpdencia . 

. \rt. 51. O Presidente serit suhstitui<lo pelo Yicc-rresi
tlentc e em falta ile~lc pelo llesemuarga:lor mais antigo IJilC 

11fio for o Fiscal. 
Art. G~. Quando algum dos Adjnnctos exercer a Prc

sidencin por mais de duas conferencias, será substituído 
corno Helator passando os Feitos a outro ,\.tljuncto. 

lJo Secrctorio e demois Oíficiw·s c l~"mpregl((los dos 
.Jui~os c Triúwwcs do Coi!I!HCI'cio. 

Art. 5:-l. A~ fnn<:<:ües do Secretario do Tribunal (Arts. 
7G c 77 do Rcg•Jlamento de :3 de .Janeiro de 1833) scrfio 
exercidas pelo Oriieial-maior da Secretaria <lo Tribunal, o 
qnnl vcncení a titulo de gratifica~uo metade do ordenado 
que percebem ou \i c rem a perceber os S<~crctarios <las Re
laçõc.', entrando JlOr!'·m os emolumentos para a ('aixa rcs
JWC li\' 11. 

_\rt. ;)L .\. ~e2retaria tami:P:n snú a !Dl''lllll lwvendo 



nclla port~m o~ Unos precisos para a distribuição em os 
quaes se uttendcrá as diversas cspccies ou objcctos della. 

O modo da distribuição nos respecti\'OS Livros, e da 
entrega dos autos aos Ad,jnnctos, .Juizes, Advogados , c 
Fiscaes será o mesmo usado nas Hclações. 

,\rt. 53. Em cada hum dos Tribnnaes do Commercio 
para o c~ercicio da respectiva jurisdicçilo alêm dos Empre
gados C'<istcntes que serão comrnuns na parte judiciaria e 
administrativa , havení : 

§ 1.0 Dons Escrivães de Appellações AggraYos; 
§ 2. o Dous Contínuos ; 
~ :~. 0 Dous Ollkiaes de .Justiça. 

Art. 56. Os Continuas c Ofiiciacs de Justiça terão as 
mesmas funcçõcs que aos das Helações incumbe o Uegu
lamcnto respectivo c serão nomeados pelos Presidentes. 

Elles servirão tamhem na parte administrativa compe
tindo aos OITiciaes de .Justiça as diligencias que hoje estão 
illcumbidas ao Porteiro. 

Art. 57. Os Contínuos vencerão h80-7t'OOO de ordena
do; e os Ofiiciacs de Justi~·a 2'10</'tOOO. 

Alêm dos flitos ordenados vencerão os mesmos emolu· 
mcntos que competem , ou competirem aos Empregados das 
ltclações. 

Art. 58. Os Conta,Jorcs c Di~tribuidores do geral scrl!o 
tambcm dos Trihunacs c Juizos do Commcrcio. 

Art. 59. O Juiz especial do Commcrcio da Capital do ~ 
Impcrio terá dons Eserirães , c os das outras Províncias ~ 
hum sú, os quaes serão nomeados sendo possível d' entre ~ 
ost. actudacs.p I1~ste1 s E

1
:scr

1
irã

1
es sed•rão tab~hem 1 Tabelliães pr

1
i· 1 

\'a 1vos o ro es o r as -c ras c cam 10 , (a terra, c (c · 
todos os Títulos que o C'<igem. 

Cll'I'ITLO li. 

JJo Pl'ocesso. 

SECÇ.\0 I. 

Do Processo Commercial em 1. • lnstancia. 

Art. 60. As causas commcrciaes continuarão a ser 
processadas pela fórma estabelecida no llcgnlamento N. o 737 
de 25 de Novembro de 1850. 
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Art. (il. Os recursos ner-e:;~nrios íh Jll'Oilllllria 011 ufío 
pronuncia no caso de quebras ser<lo i~:tcrpost.os para os ,Jui
zes de Direito do Crime, sendo proferidos pelos Juizes 1\Iu
nicipues e para as Relações quando rorem 1los Juizes de 
Direito espcciaes. 

Dos despachos dos Juizes de Tlircito do Crime quando 
snbsliluircm os Juizes de Direito Espceiacs n<lo havcd recurso. 

Art. 62. O processo tias quehrns nfío scriÍ nwis divi
di,Jo em duas partes, porêm seguido confmmc a ordem <·hro
nologica dos netos, ~~ snceess<lo del11•s estahch~cida p1~lo Co1ligo 
Commcrcial, sa!Yo se esses aclno; poderem ser simullancos 
c dcvfio correr em separado. 

Art. 63. Podem ser simullancos rom outros netos, 
começando todavia 11os termos lcgaes : 

§ 1. o O bnlanço ( Art. 817 do Codigo) e a averiguaç<lo 
das causas da fallencia ( Art. 8 t 8 ) sendo porC~m esseneiaes 
hum c outro para a qnalificariio rla qur~hru P pronuneia 
do fallido. 

§ 2. o A avaliação , c venda dos bens logo depois do 
Inventario c sem prejuiso ou interrnpriio dos actos rlc 
que trata o § 1 . o 

§ 3. 0 Os embargos do fallitlo. 
~ 4. o Os a e tos de arrccadaçfío e adminislra~·iio. 
~ 5. o Os Incidentes ou emergentes dos quacs Hiio de pen

dão os actos seguintes, ou definitivos. 
Concluídos estes actos o .Juiz mandariÍ reunir ao processo 

por sua ordem os que forem csscnciues ficando os outros 
appensos. 

Art. 6!.. Os .Juizes de Direito especiacs c os demais 
Juizes de Commerçio excrcerfio conjunc!amcnte a~ funcções 
de .Juizes Commissarios, que ficão snpprimidos. 

Art. GS. Podem todavia os Tribunnes do Commcrcio c 
os Juizes de Direito especiaes comrncller aos .Juizes l\lunicipacs 
as diligencias necc5sarias com excepçiio 1!0 julgamento 
definitivo ou interloculorio. 

Art. GG. Hc li1:ito ao fallido em vez de embargar 
usar do aggravo de pctiçfío ou instrumento. 

O aggravo porêm nfío suspenderá a apposiçfío de sellos. 
Art. 67. As func('l)es que no rrocesso de quebras 

competião ao Dcsembarga1lor Fiscal ante o Tribu11al do Com
mercio serão exercidas pelo Promotor llublico. 

Art. 68. A uomea~<lo do Cnrador Fiscal nrío impede 
a qualquer credor de rcqucrl'r nn promover o que for 
a hem da mnssa fallida. 
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Ile licito Lambem ao Promotor Publico intervir, reque
rer e promoYcr perante o .Juizo Commcrcial todos os aelo~ 
do processo depois da abertura até a qnalificaçfio da qne
hra , e pronuncia <lo fallido quando o mesmo processo· 
for abandona!lo pelos crctlores por transaçfio ou pobreza da 
massa fallida. 

Art. 69. As prmidencias do Decreto N. o 1. 368 de 
18 de Abril de 1854, Art. 1. o , são ex leu si nJs ao~ easos 
dos Arts. 870 e 900 do Codigo Commereial. 

Art. 70. Nao querendo o Credor nomeado acceitar 
a nomeação de Curador Viscal, Depositario ou qualquer 
encargo ou inrumhencia legal o .Juiz podcriÍ Homem· para 
substitui-lo algum que uão seja creuor. 

Assim por igual procederá o Jniz quando entre os 
credores não homcr pessoa idom~a para Curador Fiscal. 

SEC!,:.\.0 2. a 

/Jo l'l'occsso em 2.• l11slancia. 

Art. 71. O Procc~so das causas commerciaes em 2. ~ 
Instancia será rcgnlauo pelas disposiçües deste Regulamento 
c do Regulamento N .0 737 e J38 de 1850, c, nos casos 
omissos, pelo Hcgulamento de 3 1le Janeiro de 1833. 

SECt.;.\.o :J." 

nos Aygraros. 

Art. 72 Os aggravos de peti~·üo ejnstrumcntos terão 
lugar: 

§ 1." Nos casos marcados no Hegulamenlo N.• 737 de 
25 de Novembro •le 1850, Artigos ,&.U , c 669. 

§) 2. • Das tlccisücs proferidas no processo de quebras que 
não forem expressamente casos de appellaçüo ( Codigo Jo 
Commcrcio Artigos 8:l1 c 860. ) 

§ 3. 0 No caso du Art. (}() •leste Hegnlamcnto. 
§ 4." Nos casos de imcmnpctencia de Juiz ou pnsao 

flOr clle decretada ainda que a causa caiba na alçada. 
Art. 73. Para os Presidentes dos Tribunaes do Com

mercio são admissíveis os aggraYos de petição dos despachos 
dos Juizes de Direito especiacs c demais Jui~s Commerciae~ 
aV· ;) legoas, e o~ de Instmmcuto até 20 legoa~. 
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Arl. 7 lL Fóra rias 20 legoas dus Cupitaes em que h<~ 
Tribunaes do Commercio os aggravos de pcti~·ão serão inter
postos para os Juizes de Direito das respectivas Comareas , 
sendo de petição até 5 legoas c de instrumento alêm dessa 
distancia. 

Art. 75. Todavia os aggravos que versarem sobre com
pclenda do Juizo por não ser a cau~a commcrcial qualquer 
que seja a distancia e a jurisdicçilo serilo interpostos para 
<Js Presidentes do Trihmwl do Commercio. 

Art. 76. Os <~ggraros de que trata o Art. 72 § 2 o 

ptiriem ser tomados em separ<Hio sem prcjnizo do processo se ao 
.Iuiz parecerem futeis c tendentes a emharaçar o curso da 
causa. 

Art. 77. O que nesta Secção está disposto quantll 
aos aggravos he applicavel ;Ís Cartas teslemwahavcis. 

SI·:cç\o -'~.a 

Das suspc Í('tírs. 

Art. 78. Das suspeições postas ao .Juiz('S especiaes do 
Commercio, Deputados Commcrciantes c Escriviles dos Trí
bunaes conhecem os Presidentes delles. 

Art. 79. Das suspeições postas aos Juizes do Commer
cio e aos respectivos J~scrivães conhecem os Juizes de Direito 
especiaes. 

Art. 80. Das suspeições posta~ aos Desembargadores 
Arljunctos conhece o Tribunal ; aquellas porêm que se puze
rcm aos Presidentes do Tribunal serilo decididas pela Relaçilo 
do Dcstricto. 

Art. 81. Quanto ao processo das snspci('!Jcs seguir-sc
ha o que está disposto no Regulamento n. o 137 tle 25 de 
Novembro de 1850. 

SECÇÃO 5." 

Das Revi.slas. 

Art. 82. Excedendo a 5.000 {!1 000 a quantia princi
pai pedida na acçilo tcdt lugar a rerista que continua a 
ser processada e julgatla pelo Supremo Tribunal de Justiça 
pelo modo até agora praticado e nos lermos tios Arls. 66() 
c 667 do Rcgl)lamento n.• 7:17. 

Art. 83. Concedida a revista •los Acconlfloo; proferidos 
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pelos Tribunacs do Commen:io da nahia, Pernambuco c 
Maranhão scr;Í a causa julgada pelo da Côrtc, c sendo o 
Acconlão proferido pelo Tribunal do Commercio da Côrte 
será a Hevista julgada por aqucllc que for designado. 

Art. 8L As cau~as de revista serão julgadas por seis 
.Juizes sendo tres lll~putados Commcrciantcs, c tres Desembar
gadores dos quacs hum seriÍ o Relator, c os dois llevison~s. 

Art. H5. Fallccendo alguma das partes depois de terem 
.mbido os Autos ao Supremo Tribmwl de Justi('a só depois 
de concellida a revista teriÍ lugar a habilitação na Exccnçúo. 

SEC<,:.\o Ü." 

Art. H6. Os processos commcrciaes pendentes nas di, 
versas varas das Capitacs aonde funcionarem os Trihunaes 
do Commcrcio serão rcmcttidos no estado em qnc se adw
rcm aos Juizes cspeeiaes, l~ ao Cartorio do respectivo Es
crivão, ou por distribuição a hum dcllcs aonde houver 
mais que hum. 

Art. 87. Os processos j ulg;Hios pelos Trilmnaes como 
Arbitros, c que penderem de appellaçúo interpo,la para a 
Relaçao serão em tempo remcttidos para estas <[Uautlo já 
não tenhão sido apresenla(los para serem julgados em 2." 
fnstancia. 

Art. 88. As appellilçües pendentes por Embargos scrúo 
decididas pelas Hcla<;ües pnra as qnaes scrao remettidos 
tamhem os Embargos oppnslos á execuçüo ( Art. 583 do Re
gulamento n." 7:37). 

Art. 89. ,\.s appelltH;õcs · que não tiverem Accordão 
decisivo no llia em que os Tribnnaes do Commercio come
çarem a funccionar em 2. a lnstancia serão remettidas aos 
mesmos Tribuuae:;. 

Art. ~JO. As revistas deci1lirlas e as que o forem em 
processos decididos seriio julgadas pelas Relações que forem 
designadas. 

Art. 9L Nas causas intentadas antes da Lei n.o 799 
e julgadas pelas Helações podem as partes interpor a revista 
ainda que a quesUío de lia S(~ja menor de 5.000 :jtl 000 com 
tanto que seja maior de 2.000,/t)OOO. 

Art. 92. Us Tribunaes do Commercio da Capital do lm-
pcrio, c os ria Bahia " l'nnambuco eomeç,arfio a funccio-
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oito dias depois de cfl'cctuada a eleição dos rc~pcctivos De
putados. 

Art. 93. Se o Commcrciante não fôr matriculado c 
constar em Juizo por notoriedade, ou inquirição que o 
fundo mercantil com que a casa fallida commerctava não 
excedia de 1 O. 000 ~ , o .Juiz Commcrcial proec•lendo de 
plano, verbal e summariamenle ordenará Jogo, c sem dcpen
dencia da apposição de selins, o Inventario, avalia~·ão, renda, 
e deposito dos bens ou de ~cu preço : outro sim snc
ee~siva ou semelhanlcmcnlc se fôr possível, fimí as inquiri~·úc~. 
inlerrogalorios, exame, c a vcriguaçõcs ncccssa rias, qual i ficando 
a final a quebra e pronunciando o Héo, ou aLsolvcndo-o. 

Pronunciado o Hóo seguir-sc-ha o coneurso das pre
fcrencias eom cuja dcf'isão, salros os recursos lcgacs, se 
terrninariÍ a causa. 

Art. ~)'L .-\ venda 1los bens, ou o concurso de prc
fcrencia podem ser sobr'cstados, ou suspensos se os cre
dores coneedendo concordata ao devedor requererem ao .Juiz 
que os bens sejão entregues ao mesmo de\cdor ou algum 
Administrador que elles nomearem. 

Art. H5. A' vista do requerimento dos Credores, o 
Juiz procedendo ao exame, inquirições, interrogatorios, 
e averiguações necessarias para a instrucção do processo, 
qualificação da quebra e pronuncia do devcrlor, satisfará ao 
Requerimento dos ercrlorcs se não houver duvida sobre sua 
qualidade. 

A entrega dos bens se não fará sem que sejão inven
tariados, c avaliados. 

Art. ~)6. Os emolumentos dos .Juizes e Tribunaes do 
Commcrcio c as custas dos Processos respectivos serilo pro
visoriamente as mesmas que se p~rcebern no Civel pelo 
Decreto N.o 1.569 de 3 de Março do corrculc. 

José Thomilz Nahucu Je Araujo, do ~leu Conselho, l\li
nistro c Secretario d'Eslado dos Negocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido c fara executar. Palacio do Hio de .Ja
neiro, em o 1." de Maio de mil oitocentos cineoenla e 
cinco, lrigesimo quarto da Indcpendeneia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

José Thuma: Naúucu de ArauJo. 
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COLLECÇ.:\0 JUS LETS DO DII'EIUO DO nJtlSIL. 

1855. 

TOJIO 18. P.IKIE :2. a SECÇlO 33.• 

DECRETO N." 1.5H8-de ~ de 1\laio de 1855. 

Ordena que a e.rccuçiio do contraclo celebrado pelo Ministro 
Brasileiro em Londres, p11m a (aclltra de luww Jmrle do 
caminho de fúro autorisado pelo Decreto n." G t.l de 2(i 
de Junho de 18;):! , seja commcttida a lwma Companhia 
nrganisarla nesta C:irtc. 

Havendo o 1\linislro do Brasil em Londres conlracla•lo 
com Edwar.l l'ricc a eonslrrlC('iio, por conta do Thesouro 
Nacional, de parte do eaminhn de ferro, que pelo Dc1Tcto 
n." G1J de 26 de .Junho ue 18i"d o (;ovcrno foi autorisarlo 
a conceder á hnma on mais Companhias; c nüo devendo a 
ilcspeza que se tem de fazer com a ex:ccução do rcleridu 
contracto continunr a recahir sobre o Thcsouro Nacional, 
Hei por bem Grdcnar: 

1. • Qne as concessões autt)risadas pelo mencionado De
creto n." G'~1, sejão feitas directamentc a huma Companhia 
organisada nesta Côrtc, com o fim de as obter nos termos 
do cnntracto anncx:o. 

2.• Que para a organisaçJo da dita companhia sejão cmitli
das, rlesdc já, sessenta mil acçües 1le duzentos mil réis cada 
huma; ficando reservarias cento c trinta mil para serem cmitti
das pela mesma Companhia opportunamentc, onde e como 
convier á execução do contracto. 

3." Que a distribuição das referidas sessenta mil acções 
seja commctlida a h urna C•Jmmi:;,ão de cinco ~Jern!Jros, qnc 
aeccite c organisc a subscripr;ão dus ditas aq;ões, de c:onfor
midade com as Inslmcç<les qne com este !Jaixiio, assignarlo 
pelo Ministro c Secretario d' E~la1lo dos Negocios do Imperio. 

IL" Qnc pelo facto da sub~cripção se reputem approvados 
pelos accionistas subscripton)s nlío só o contracto a celebrar 
com o Governo, cujo teor he pnblic;Hlo, mas tambcm os 
Estatutos que devem reger a Companhia. 

5." Que a Dirccloria da Companhia , logo que for eleita, 
se repute autorisada a assignar o referido eontraclo em fórma 
ohrigalnria. 
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Luiz Pedreira do Coullo Ferraz, do Meu Conselho, ~Iinís· 
tro e Secretario rl'Eslatlo dos Ne~(ldos do Impcrio, assim o 
lc-11 h a entendido c faça e'l:ccutar. Pulado do Hio de Janeiro 
em nove de l\laio de mil oitocentos dncoenta e cinco, tri
gesimo quarto da lmlependcnria c do lmperio. 

Com a Bubrica de Sua .\lagcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coullo Ferra:::. 

n «iue st~ 1'4.~((~•·•• o l)t~c•·•~to 
cl«~~ht cinta. 

Art. 1." A Commissiio encarregada da distribui~'ão das 
(i0.00() acçõcs da estra1la de ferro de D. I' edro 2. o, que 
devem ser emittidas para começo da exceuçiio da dita estrada, 
logo que for nomeada, annunciar6 pelos .Jomues, com a 
:wtecedencia de 20 dias, o lugar de sua reunião e o dia 
em que ha de começar a receber o~ pedidos de acções. 

Art. 2. 0 Os pedidos serüo feitos em carta fechada, assi
gnada pela propria pessoa que pretender obter acções, ou por 
seu bastante Procurador, c serão recebidos durante tres dias 
consecutivos desde as dez horas da manhã até as duas da 
tarde. 

Art. 3. o A Commissão fará intimar por carta ao Agente 
ou Agentes de Edward Price nesta Côrte n nbertura da 
subscripçiio das referidas acçõcs, e exigiriÍ que declarem por 
escript.o, dentro do prazo aberto para a suuscripçüo, se o 
dito Price pretende on não receber em acçi!es a terça parte 
1lo pagamento das sommas que lhe forem devidas pelo con
traeto celebrado em Lon<lres em 9 de Fevereiro do eorrenle 
armo, IHI fúrma que lhe está garantida peJa clausula 2. a 

Art. Ji .. o No caso <le dedaraçüo allirmativa, a Commissiio 
reservar~ até 8.2~7 acçües para o dito ttlward Prit:e, que 
firará obrigado a recebe-las uo par, c por conta da terça 
parte dos pagamentos que lhe furem devidos na fôrma do 
dito contracto. 

Art. 5. 0 No raso de declara«;ão negativa a (ommissiio 
reservará todaria 889 acç.ües equivalentes a )~ 20.000, que 
Edward Price está obrigado a receber na epoea da sua emis~üo, 
nos lermos do dito ronlradn 
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Art. (i," Feita;; a' resr~rvas que forem devidas, c lindos 
os tres dias mareados para o recebimento dos pedidos de 
acções, a Commissuo examinará se os pediJos excedem ou 
nu o ao numero das ae~·ües, a distribuir. 

Art. 7. • No caso de nu o excederem , attenderá a todos 
os pedidos, publicando logo a lista nominal dos subseriptores, 
e do numero de arções dadas . 

.Art. 8." No caso de serem os pedidos superiores ao 
numero de acçües a distribuir, a Comrnissuo e~colherá d'entre 
os subseriptores aquelles q11e deverem ser preferidos, c poderá 
rellnzir o numero das arçües pediJas como julgar conveniente, 
com tanto que nenhum as~ignantc possa ter mais de cem 
acçücs. 

Art. !l." Senío preferidos até a quinta parte das ac(·ões 
n distribuir os fazenrkiros da Província do Hio de Janeiro, 
e no restante os capitalistas, os proprictarios, os negociantes., 
e quaesqncr outras pessoas que no juizo da Commissuo preten
duo as referidas acçõcs , para as conservarem como renda. 

Art. 10. A Commissuo cntcndcr-se-ha com o Banco Rural 
para o recebimento da primeira chamada em conta corrente, 
c fazendo publicar pelos .iornacs a lista dos subscriptores pre
feridos, com a declaração do numero de acções com que 
forão comtemplados, intimará os ditos subscriptores para 
que dentro de 8 dias depositem no referido Banco dez por 
cento da importancia de suas acçües , sob pena de serem as 
mesmas acções distribuídas á outros pertendentes. 

Art. 11. O Thesoureiro do Banco dará recibo das som
mas recolhidas com declaraçfw do numero de acçües a que 
corrcspondcm. 

Art. 12. Finllo o recebimento, a Commissão convocaní 
os accionistas para se reunirem em dia c lugar rleterminado, 
a fim de procederem á eleição da Dirertoria da Companhia 
da estrada de ferro de Pedro 2. •, servindo neste acto de 
Presidente o da Commissuo, c de Sccrctarios os outros Membros 
dellu. 

Art. 13. Os accionista~ no aclo ria votação apresentarão 
o recibo da quota paga por conta de suas acções, sem o que 
não serão admittidos a Yotar. 

Os votos serão tomados c contados na fórma regulada nos 
Estatutos organisados pelo Governo, c que pelo faclo da 
suhseripção se entende approvados pelos accionistas, ficando 
salvo á Companhia o direito de propor as morlifiriJções que 
se julguem convcnienks. 
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Art. U. Os ditos recibos nlio scrlio transfcrhci~ , nem 
mesmo as acçõcs depois de cmittidas, em quanto ntio estiver 
realisada a segunda chamada. 

Art. 15. Feita a eleição da Directoria, enlcnder-se-ha 
clla com o Ministro do Imperio para a assignatura do contracto. 

l)alacio do Uio de Janeiro em 9 de .Maio de 1855.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

---
DECllETO ~.o 1.5\Hl- de \) de l\laio de 1855. 

Approva os Estatutos da Companhia da Estrada de ferro 
de D. Pedro 11. 

Allemlcndo ao disposto no ~ 10 do .\rt. 1.'' do Decreto 
n." 641 de 26 de Junho de 1852: Hei por b!'m A utorisar a 
ineorporaçüo de huma Companhia para a construcção da estra
da de ferro de que tratra o referido Decreto , a qual se deno
minará- Companhia da Estrada de ferro de n. l'cdro li.
e se regerá pelos Estatutos que com este baixão assignados 
pelo Ministro e Secretario d'Estado dos f'\egocios do lmpcrio, 
que assim o tenha entendido c faça cxcctltilr. Palacio do Rio 
de Janeiro em nove de l\Iaio de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigcsimo quarto da Indepcndencia e do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

Ltciz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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l•;stutntc,s tia (;on•Jmnllin cln estt•adn ch• fc•t•t•o 
ele n. ···~•h·o 11. 

CAPITCLO I. 

Da Cu111pauhia. 

Art. 1. o Fica creada h urna Companhia ou Soeiedade ano
ll}illa, que se denmniuarú- Cornpanllia da estnula d1~ ferro 
de H. Pedro 11. -c que ter;Í por liru fazer construir a dita 
~~struda de ferro pela fórrna e tempo marcado no respectivo 
Contri.lclo com o r.overno Imperial, c beru assim quaesqw·r 
raHlilic;H:ües que forem convenicHles para clwrrwrem a con
currencia iÍ linha principal. 

.\rt. 2. 0 O Contraclo para a construeção da referida estra
da de ferro de D. Pedro 11 , tal qual for pu hlicado , faz p~1 rtc 
dos presentes Estatuto,;; c ambos eHtendern-se acceilos e Jp
provados por todos os que su hscrcvrn~rn acçC1cs da dita Colll
panllia, C fJUC Clll qualquer (f'lll!>O fo!"l~UI de!las possuidOI"PS. 

Art. 3. 0 A dirccção g~r:ll da Cornpanhin serú nesta Côrtc 
~~ é:iri;Hle do llio de Janeiro , poderá porêm ler ag1~ncias em 
Londn·~ c outras praças à a J~uropa ou da Arnerica, em 
qtw cornenha. Estas agencias serão munidas dos poderrs que 
I!Jn~; forem eonferidos pela direcção geral para o manejo de 
I{Uacsquer operações financeira,; da Companhia. 

Art. r...o A Companhia existirá de direito na data em que 
forem subscriplas as sessenta mil acçúes; que se ltiio de dis
tribuir nesta Côrte. Sua duração será pelos noventa annos, 
que tnm de durar o privilegio da estrada de ferro de D. Pedro li, 
salvo o caso de dcsapropriaç.iio na fúnna do Conlracto. Findo 
o,; noventa annos, r:onlados na ftÍI'IIJ<l do mesmo Contraclo, 
a Companhia pod1~rá n~nder a propriedade da estrada, que 
lhe liea garantida selll pririleglo, e liquidar-<>e ou prorogar 
a sua duração por prazo dcil'nninado corno convier e for de
liberado pela ASSI)lHLiéa Geral do3 Accionistas. 

CAPITULO II. 

Do Capital da Companhia, direitos e deveres dos Accimiistas. 

Art. 5. • O capital da Companhia srrá de trinta c oito 
rnil contos de réis, divididos em aeçües de duzentos rnil réis 
c11da h uma. ou o seu eljUivalPnle em dinheiro esterlino, ao 
cambio dr~ 27 pcnce por mil r(:is. 

Art. 6. • Tislc c apita I poder<Í ser augnwnlado por votação 
1la Asscmbléa Geral tlos Acdonisl:ts, s1~ o augrncnto for nc
cPssario para a construcçito tle toda linha coT)tratada. ()ual
q twr angrrwnlo porí'•rn nfto g·osarú da garantia de juros. 
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Art. í." Sn~o rlesd.c j;í distribuídas tH'fi!,l G•rt<· ~~·ssPnta 
mil ;tcçüt>s. Dc·z por cl'nto das ditas aeçües srriío pagos imrtli'
diatamentP, na li'>rma <las lnstrucçõcs do Governo. As oulr;rs 
chamadas serão feitas Sl'gnndo as necessidades da Companhia , 
na raziío do valor estimado das despezas EJUC tiver de fazl'r 
com a secção da estr:tda jit contratada, ou com outras <fiW 
hnja de contratar ou mandar construir. 

A I>ircttoria antes d" nrz<•r qualqn<T rham<Hla dr·v<·r{l <k
monstrar ao Governo a necessidade de lia; <'· hum prazo 11<' 
15 dias prlo menos srní cstalwlccido para cada hmna, P 

annuncíado pelns folhas <liarias de maior circnla<Jío. 
Art. 8." As cenlo e trinta mil ac~;ü<'s qtw liriío pnr tli:;

tribnir, <' que cmnpkti\o o eapital dr~ trinta e oito uli\ ron-
tos, poderiío ser cmittidas no Impcrio ou fúra dPlle , nos lu
gares em que a Companhia tiver agcneins, se assim rcsolv('r 
a Din•doria, com npprovaçiío do (;overno. 

Art. 9." A Pmmissiio de taes acçiics niío podcrú e!Tt•ctuar-s<' 
scniío quando, pelo Jli'O;.\I'csso das oLras da Pstrada I'Ontra
tada, se torne nrccs~ario maior capital do que o n•tH·eq•n
tado pelas acçües distribuídas nesta Côrte. 

Art. 10. As referidas acçiics S<'r1ío cmit!idas simullanea
mrnk 011 por partes. 

Seu capital será rralisado no todo no <1clo da t'Tll issfio, 
ou por chamadas, confornw ror regulado pda Direetoria, dtJ 

accordo c com approvaçiio do GoYerno. 
Art. 11. Se pela baixa do juro no lmpcrio ou f<Íra dclln 

as acçues que houv1~rcm d11 ser ernittidas poderPm s<·r '"PH
didas com premio, a quantia que assim se obtiver formar;í 
parte do capital da Cotllpanhia, e srrá descontada no •·api
ta\ <los trinta o oito mil rontos que tecm juros garantidos; 
salvo o caso de havrr a Companhia despendido rncetiva!llPTJI(•, 
bona (ide, na construc~fío das linhas prineipaes da estrada 
contratada, todo o dito capital r alêm dellc quantia i~~nal 
ou sn1wrior ao premio obtido. Se <"S despPzas da Comp:mhia 
excederem o capital lixado ern mrnor sornma do qtw a ohtida 
pelo premio na vmHla das :wçíks, srní a Companhia idPIIllli
sada d<·ssc excesso pnlo prmlndo do dito premio, c o rPs
tantc diminuído na importaneia do capital lixado. 

Art. 12. A falta de pontualidade nn rf'alisaçiío 1lao, quo
tas chamadas nos prazos eslahclreidos pela Dirrctoria srr;í p!!
nida com a cxelusão do ;\ceíonista impontual, qnc pPnkr:í 
P!ll hcncfkio da Companhia as Pnfradas !'lntPrinrmnniP YPJ"i
flca!las, salvos os casos ju~tiliea<lns ;Í satisf'açiio da DirPdnri:r, 
fll!P potl<~ni mandar rrcrher pnstrriornH•nt(• ;1s rntraclaq inrpon
tnars, PX.Íg-Índo !WSt!'S Ca<;OS hnm jiii"O {H'lil !llfll"il 11111\:"il llH'IlO~· 
d(~ R pnr cento durante o p(':·indo 1~!11 qtl<' o~·c(I:Ta a il:•pon
tualidadP. 

F1ca <'ll[('lll.lillo rpH• i\ llírccl(~~·ia tem o (li: c'ito ;•l:::1n d1' 
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dPelai'ar em comrnisso as acçi'i<~s sohrc lfLie oeeorra imponfna
lidad<~, dr)\~cndo pulJiicar f!\11' fleão nullas c rk nenhum cm~ito 
semelhantes aeçücs, c clfcetuar a <'missão de outras que as 
substituão. 

Art. 13. As acçüt•s serão ao portador, podendo porem a 
dirccção ou as agPIH'ias da Companhia Ut'darar no wrso o 
nome <lo possui<lor, quan<lo o exija. 

Art. 1 1.. A lransl'ererH)ia rPalisa-sc por qualquer modo 
nilido em <lireilo, quer pafrio, quer lambem estranho, nos 
lug-ares em que a Companhia ltmha ag<'lleias. EIIH(Ilanto po
rem não cslircr recolhido o capital int<'gral das aq·iies emit
tidas, não poderá o r.ecionisla transf(;rir o seu direi lo por 
simples transmissão com endosso. 

Art. f.!). Tanto no escriptorio da direc<;i"ío <la Cornp<l
nhia IIC'Sla C<lrte, como em e a <la Cida<le onde a Companllia 
tenha agf'Iieia, /iaycrá hum registro nominal <los possuido
l'f'S de acçües nas rcspr~efivas localirlarks, ~endo alli avf'r
badas as transfrrencias por acto lançado em liuo wmpe
trnte; isto em quanto não cstivr'r realisado o valor dus 
acçõcs emiHidas, c não pagas intcgralmrnte no <te! o da clllissão. 

Art. 16. l\enlmma dessas ac<;ües poder;í st~r Lransf'<·rida 
senão depois de rC'alisadas duas prPs(ar;iies ou chamadas. 

Art. 17. A taxa c mais despezas pela lranslcrencia de 
huma acção não e\cedcni em raso :~l~nm a mil n+;, ou o 
seu equh~tlenfe em dinheiro esterlino. A Din~rloria reguluní esta drspeza. 

Art. 18. No caso de extravio de hmna on mais acçües 
da Companhia, a Dircctoria precrdrmdo os compcten!Ps an
nuncios, e outras cautelas lrgacs, que inutiliscm eorllplrta
mrnte os li tu los perdidos, :~s suhslil.uirá por outros, que 
serão entregues a qumn dr dirt~ilo fiH·. 

Art. 1!J. Cada acção l1e indh isivl'l r'lll rl'i<lf;;lo ;í Co!ll
panl!ia, que não rcr,tmlwcc nf'nlnnna suhdirisão rlc h uma sú 
acr;ão, dnrendo ser a IIWSilla rt•prrsentarlil JWI'ank a CollJ
paniJia por hmna unica pPssoa, em!Jor:t Sl'ja propriedade de 
diversos, compelindo ao lt'gitimo possnidor de cada aet;iio os 
direitos c o.Urigaçücs que llw são inlu·renlcs. 

Art. 20. Os credores ou IIPrdciros dos Aecionistas nfío 
poderão sob pretexto algum embargar a propriedade, ou quaes
qucr ohjt~elos pcrtcncPnlcs ;í Con.panliia , Sf'IH!o-Jiws pon\m 
liue o direito que lhes eompelir sohre os tilulos ou acçõcs 
<la Companhia que possuir <JIIillqner Accionisla. 

Art. 21. A dirccçiio ria Companhia rwsla üirte c as agen
das farão acornpanlwr rle hmna guia qualquer lltllllrro de 
acções que tenl•a de SfT renwllido pnra spr negor.iarlo f'lll outro 
local onde haja a~cncias, ou 'ice-rersa dessa local idade para 
r~sla Côrte, a fim de serum ln;.;o averhadas tac.'> iiCt;iíes, ,. 
krem a devida ein:ulação em <fualrpicr das I'I'SJJcc!iv;ts Jc,ca
lidadcs, sob a:. garantias consignadas nestes E:•! a lu los. 
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C \PiTüLo 111 

Da administração da Companl11a . 

.-\ri. 22. A direeçiío e gPreneia dos IH'gocios da Compa
nhia estará a cargo e sob a responsahilidnd!• d!~ lnnna di
rectoria eomposta de lium Pr1~sidt)nte e cinco Dirc1·lon•:;. 

Art. 23. () Presidente scr;í lill"Plllf'llle IJOn!f'ado f' lknlil
lido pl'lo (;orcrno Imp!~rial, d!)YI'lldo !"OI!! Indo s<'r Acrio
llista de einc!wnta aq·ües pPio lllf'llos. ( }s cinco .Din·dores 
StT;io dl'itos pela Assembl{·a f;prnl dos "\c1'ionistas, c de entre 
l'llf•s d<•si;:marú o (;ovPrno o \·it-c-l'n•sidenlt•. 

1\rt. :H. J~m regra, os ])ü·Pctorcs Sf'riio dPitos por cinco 
annos; os primeiros Honwados porem funeionarão pPio le111po 
<Jile a sorte designar. J~m eada reunião nnnual rln AssPJilhl<;a 
rios Aeeioniotas se lll"OePder;í á eleiçüo de hum Hin•etor, !ksig
nando a sorte os que d<wem ser substituídos nos prim!'iros 
fJUHiro annos, c depois a antiguidade. 

Os Dircctores que sahircrn podem scrnpn· Fcr rr•-dPitos. 
Para a cleiç<io exige se maioria absoluta dos \olos n·pn·s<~nlados. 

Art. 2.5. Os Directores dcn•riio possuir p<'lo menos <'f'lll 

arçiips da Companhia, e !~111 quanto cxrn·~·n~Jll PSt!~ rargo I;H•s 
aq·ües niio serão transferíveis, nem por quai!JtH'r ftímw aliena
vcis. !'lo caso de nilo serem satisfeilns pontualmente !Jtlaesqu<T 
das entradas exigidas rclalivauu·nt() a estas acçües, cessa por 
rssc simples fi1clo de ler parte alguma na din~cção da Com
panhia o Dircctor impontual. 

Art. 26. A mrcctoria não pôde funceionar sem qtw csfejiio pn•sentes trcs Dircetorcs. 

Art. 27. Nenhuma p<~ssoa qw~ ()Xerça !JllillfJIIf'r l'lllprq:w 
dl' confiança da Companhia, ou SPja illl,fTf~.-;sado dirf'f"!a ou 
indireetanwnte <'111 algum Contrato con1 e! la, podfT;i st·r lJi
reetor: a nce1~itaçüo de qunlqn<T dnssPs cmprP~os, ou a acqui
siç·iio d<· inlf·n~sse crn algum Contrato, importa a perda do lugar de Hin·ctor. 

,\rt. 28. A mrceloria tem pknos pod<Tes administrali\ns 
!'111 rdaçiío a lodos os negoeios da Companhia, incluindo mes-
mo os pod1•rcs em causa propria, jJOd<'lHlo del<•gar nas ilgnndas 
a parte dP tacs podcn·s que julgar conYenicnfp a lJ!'III dos in
tcn·sses da Companhia, e revoga-los ;í sua vontadP. 

Art. 2!J. A I>irectnria, no <'X<~rcicio dos plPnos po!IITf'S que lhP siio conferidos, fkreriÍ: 

J." ForllJn!ar o Ikgulanwnlo por <JIIf' d<'Y!)JII l"f',é;fT-s" os Elll
pn·gados da Companhi;l, lmm f"Oll!o dispor fudo <fllilllto li•r 
de rnisf<T para a <.:onstrue\<to c coskio da r·slrada <' ''"" dqH'IId<'Heias. 
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2." Fawr O' Contratos p:11'r:i;ws o:r fi<'r;w:;, 1'111 I'Pfen•nria 
a qnalrJIWI' sPcção p;Jra a prornptilicação da Pslrada de ferro 
r suas dCJII'tHI;mrias, pr<'cedendo or~·amento da ohra a n';tli
zar em qualquer caso, (' Jli'O('UrarHlo c.urnprir o mais exacta
lll!'llfe que for possivd o Contnllo com o Gowrno Imperial. 

:3. n FaZI'l' a acquisic:ão de tudo qnanto possa inll'ressar ;\ 
Empreza, incluindo bens motris ou de raiz: hem rolll 1> 

Yl'tHl(~-Ios, ou por qualquer f1inna aliena-los, quanto cornenlia 
ao~ intf'I'Psses da Companllia. 

!L" .Fazer com o (;oyenw, com outras Cornpanlrias, ou 
com quarsquer terceiras pessoas, os contratos e arranjos que 
possa considerar utcis aos inlcn~sses da companhia para pôr 
em aclividade, e augmrntar o trafico da linha fl'tTca. 

5." Nonu•ar <' d<~mittir livrrm<'ntr lodos os Empre;.:ados !(llf' 
jul~ar ne(~l'ssarios <~ desnccessario ~o hnrn desempenho dos tra
halltos P ('IH'aq;os da Corupanhi:1, ma rr:;n·-lJu~s os onkuados, 
o ilelinir-lh<'S os I'<'Speclivos de\ l'n's. 

li." Pn·s<'l'<~r<~r o ruelltodo da nseriplurçiio da Companhia, 
c liscalisnr tudo rtnanlo til<'l' rdi~mrwia ü mesma, para qw~ 
seja conscnada quanto for po.,si\ e! em dia, e em11 a maior 
da reza. 

7.° Finalrnrnll' rlrcidir toda~ qucstiil's, dirigir c rqJ;ular 
todos os nc~ocios da Companhia, eorn rx<'p('ão dos actos rc
sPnados ;í .\ss<•mhl<··a (;era!, <' eonstantetJJI'IIlP no cumprimen
to dos d('\ <'l'<'S (jp to(\os os ~~~11s ;rgPntPs r <'mpn·gados. 

Art. :lO. A Din·cloria regular<i o modo dt' suas der:is(í('S, 
e rcunir-sP-!Ja sempre que o exiji'ío os interPsscs da Compa
nhia. Ern todo caso harrní reunião ordinaria da })ircdoria 
lwma n~z cnda semana. 

Art. :11. O voto da mniorin de('idc as quesl<l<~s: no caso 
por<\nr de empale, tcr;í o Presidente tarnbent o Yoto rle qua
lidade. 

Art. 32. As nelas sPrão l'f'.!l:i~trndils em livro r:nmpeknlc, 
c assi~nadas pelo PrcsidPntn do dia. 

!ut. 33. O Contrato com o (;ovcrno lmprrial ~crú n,;
signado por toda a Direeloria, n os outros Contrai os, qnc 
tiverem de ligar a Companhia, dercriio sur assi;:ill<Him prlo 
Presidente da Diredoria, ou por quem suns yczes Ozer, sal
vos os aetos praticados por del<~~açfio da Direetoria, que o 
serão por qucrn estiver munido dos nrc<~ssarins pndrres. 

Art. :1'k 1\"o raso de fall<'C<'I' nu clcrnittir-sc algum Dire
c!or, a Dirrelnria cseollter;í <l'<'nlrc os accionistas que JIW:lt'
rern ser Yo!ados para Psse r·nr;.;n, qucm o dna substituir nté 
a primeim rcuuiiío da ,\sscmhl<'·a Ccrnl dos arcionistas, rm 
que scr;í e!Pilo o mesmo 011 nutro indiriduo, qu<' s<•n ir;í prlo 
mesmo tempo que UPY<\ra senir o :;ubslituido. 

Art. ;};). .\ I>iredoria no Hiq (le Janeiro podnú nonwar 
a;.;enlPs financeiros da Companhia em Londres, ou em !Jillll-
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IJI!Pr onlra pral,'a da Furopa ou da ,\nu•rira Plll quP co~tw
nlia, a !ftlPJil dP!n~ar;í os pndPn•s q1w for di' rnisler eonfe
rir-Jiies para r<'prest'llli!rt'IIJ a direr•;ão da Co!IIJli!nhia nesses !'a izt•s . 

. \ rt. :w. Nos logan•,.; onde ltouvPr agPncias, c onde houver 
ardo;Jislas !JliC repn~senlem 3 por cPJJlo das acçilt•s emitlidas, 
n·unir-se-lulo os mesmos at:eionislas, lq;o <JIIt' se dt' essa IJypo
tli•~sn, para norrwarem lnuna Comrnissilo dt~ lres l\lembros, 
CJUP s•~ CIII!•Jlfler;í dircctnmenle wm a a;WJH·ia a n•speilo dos 
11e;.;o•·ios da Comp<~nhia. Esta Commissiio nilo vencerá esli
pendio algum, e n·unir-se-lw, S<'lllpre que julgue eonvenicnte, 
pilra I'Ppn·sentar sobre quacsrjuer assurnptos que all'cclem os 
inten~ssps dos aeriouistas locat>s, ou dil EmprPsil em geral. 

_\rt. :37. A:; agencias eonvo!·arão os acrionislas rPsidentes 
no Piiiz em que ellas funceionarem, para lhes apresentar o 
ndatorio da Din~doria c o balanço geral da Companhia, que 
lhes SPr;lo n~Jiletlidos opportullaHwute. 

,\ rt. ;J!:J. ,\s gratilieat;ües dos ])irecton•; seriio marcadas 
na prilllPira reuuião da ,\ssl'lllolt;a 1;eral dos _\ccionistas, e 
:tliJ•rad:J.> S<'~undo as eircumstanrias, logo rk[.ois da conclu
siio ri:~ rada seet;[ío da linha fcrn·a. A gralilka{'iio do Presi
dPnle r·orn·siHJildcní ao duplo da quantia lJUe S!' arhilrar a 
rad:t Di redor. 

C.\PITL:Lo IV. 

Da Asscmblr'a geral dos _f cciunistas. 

Art. 3!J. A "\ss!~lllblóa Cera! dos Aeriouislas se reun1ra 
llllllta vez Plll cada semestre, para lhe St'r presente o balanço 
das COntas e O reJatorio da J)jrcdoria. (J balanço COIJ(t~r[t 
ltuma dcmonstra{·:io fiel c detalhada do eslado da C.mtpanllia, 
assim no que toca ao capital , como em rcfcrencia a lodos os 
itens que o representem ; o debito e credito da Companhia, 
a demonsJrat:ão da conta de ganhos e p•~rdas; c linallncnte 
todas a:; explicaçõe:; que possiio orientar os Aeeionistas. 

Art. W. O balanro St)J'<Í suhmettido a huma commissiío 
especial, sempre que Ússim requeira qualquer ,\ccionista. Po-
1leni além disso algu111 ,\edonisla exa111inar por si os livros 
da Colllpan!Jia, quer 110 Hio de .Janeiro, !JUPr uas localidad!~s 
Pill !Jlte haja agendas. 

Art. ld. ,\ ,\ssPmolt;a (;era! SPr<i cotJ\Ocada pda ])jn•
doria por JlJCio de annuncios nas folliiH rk maior circui;Jçi1o, 
fdla:i coJn anlcccr!eneia 1k I:; dias pdo JllPnos. 

_\rt. '1~. A A:;sem])!l-.t (;na! S•~ julgará consliluida {'Siau
du [li"L':l<~:l!t•.i Ar:cionislas 1pte n•prescntem huut quinto das acçõcs 
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mn drcular,iío no Bio de Janeiro; quando porêm deixem de 
comparecer Al:l~ionisl<ls que n·prPsPI!lcm esse numero de 
al'çi"it•s, a Din·doria fará nova convoeaçiio com as mesmas 
formalidade da antecedente, e <;0111 a declaração de que qual
quer numero de Aedonistas presente constituirá a Assembl~a 
Geral nessa sq.;unda reuniflo; o l[Ue elfeclivamente terá lugar. 

Art. 43. A Assemblt'~a Geral será presidida pelo Presi
drntc da Companhia ou por quem suas vezes fizer; os Di
redores formarão a mesa da ~\ssembléa Geral, servindo de 
i:'ecrctario o que for designado rwlo Presidente. 

Art. v~. A Ass<'IIJb[{·a (;Pral, convocada c constituída re
gularmente, representa a totalidade dos Accio11istas. 

Art. 45. Os votos serão contados na razão de 1 por 
cinco acçi"ics até o numero de 20 votos, maximo que poderá 
rq)l'csenlar hum Aecionisla por si, ou como procurador de 
outro. 

Art. 46. Os Accionistas ausentes poderão ser representa
dos por seus procuradores, qur~ deverão ser lambem Accio
nislas da Companhia, JHtra poderem Yotar na Asscmbléa 
( ir·ral. 

Art. 47. Os .\ceionistas para !Prem Yoto deYerão ter seus 
nomes rr~gistrados no livro rompclente como tacs trinta dias 
antes da convocação. Sendo pennillida a transfercneia das acçõcs 
por simplns transmissflo depois de pago integralmente o ca- < 1 
pila! das acçüe~ e mil tidas, só terão direito de votar os Accio
nislas t[UC depositarem suas act;fies no cscriptorio da Com
panhia quinze dias antes da reunião, entregando-se-lhes huma 
cautela de deposito. l 

Art. Ml. 1\"enhum Arcionista terá o voto como rcprcsen- í 
tanto de aeçõcs cujas l~ntradas não lcnhão sido feitas conforme <~ 
forem exigidas. ! 

Art. r,u. A' Asscmhlea Geral compete: .f 
1." Deliberar sobre lJUalquer proposta feita pela J)ircctoria, -~ 

on por q ualqucr Accionista. 1 
2. o Nomear hum ou mais Delegados cspcciacs para cxami- 1 

narcm os Ncgocios da Companhia, sempre que o julgar con
veniente. 

3." Escolher os I>ircclorcs, na fórma do Art. 24. 
4. o A utorisar a Dircctoria para eontraltir cmprestimos c fi

xar o modo c condic,:ücs dos mesmos. 
5." HPsolrcr , sobre proposta da Dircctoria, ou de algum 

Accionista áccrca da continuação da linha ferrea alêm dos limi
tPs lixados nos contratos celebrados com o Governo, bem como . 
a construeçfío de ranwes, canaes, estradas ordinarias, e expio- i 
raçi"ics de minas. " 

6." Hesol ver rnodifica~·iics nos presentes Estatutos. 1 
7. o Deliberar sobre a renuncia da garantin de juros por . <~ 

parte do Gtncrno. 
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H.·· Jk.~idir sohr1~ o auguwnlo fi{) capital da Companhia 
;tl•'nt da tpraalia sobre que o Goremo garante o maximo do 
juro. 

!)." 1tl'~oln~r sobre a dissolução da Companhia, sua incor
poraçiín a outws, venda ou cessão de parte de sua linha. 

Art. 50. "\s decisões em AsscrnhU~a Geral se ri! o tomadas 
pda maioria de votos f~"JH"esentarlos, porem as dt~cisiies, de 
qu•~ tral;io n~ %;~ 5.", G.", 7.", 8. 0 c 9." doArligo antceedt~n-
1•· si't porkr;io ser tornadas t'm AsscmÃU·a •:era!, n'íprcssamlln-
1•~ t•orlror.;ulas para scrnelltantt·s fins c por dous ten;os pelo 
llll'lln.> dos Yolos n·pre.,entados. 

Art. !.il. ,\ r.onroracilo da AssPmhlí~a l:t·ral w~:traordi!l<l
riamPnlt~ ''~rá fcila t'llfll 'as llH'SIIJaS formalidadrs da nrdina
ria todas as Yet.es que a din~etoria o jul3·ue conveniente a 
ht•m do; ini•~I'I'SSI'.' da Compauhia . 

. \rt. i>:!. A Din·eloria wnyocarú lambem huma Asscrn
hlt··a ~:era! ntraordilwria, quamlo lhe fUI" ret!lterida para hurrot 
fim tiPsignado por act:ionistas qrw n~presenkm IJUnw dedma 

i }lill"!r' do fundo social. 
.\r!. S):l. l\"as rcuniii•·~ ~~xlraordinarias ni"io será pt~rmit

~' lida disc.ussiío sobro objeelo algum •·stranllo ao da wrnocação. 
Art. :;4.. Twlas as rcsolur;tu'' votarias em A~sr·ntblt~a ~;<Tal, 

de r:onf(trnlidad~ eom os pn'smllr's e.ilatulns '' roln o cont raclo 
lfll<' for cl'leiJrado eom o Cowrno I mpcrial, Iigariio a com
panhia r:ollt~efira ~~ individualuwntl' sem !'t'~t·rva r' SI'JII di
rt-ilo dr~ appcllo. 

C.\ l' I'f 0 LO V. 

Dos juros das arçücs, lbs luaos, divilhulos r dfls taxas 
tlc transito. 

Art. ;):i. Durant<' a conslrucr·iio da linha f•·r"'!·r~a os accio
nisl:ts rcreh<,r<ío juros ;í razão d;, 7 por cento ao llllllu do 
qpital IJIW fol"l\111 dt•sembolsando . 

. \ rt. GG. l'romptilkada a lin llit lerrPa , no loclo ou em 
Jl.lfln, serão fixadas pl'la Cn!llpanhia, de accordn com o Go
lerrtn, as taxas do transito. St~ os Iuaos líquidos da Com
J•auhia uiío sn t'k\arenr a 7 por renlo ao :111110, sr•r;í a diffe
rr•u<;a pn·cm·llida )lda garantia prnstada pelo Coremo Impe
rial 1: pela l'nninci11 do Hio de Janeiro, na razüo t~llt <JUC 
lorar a cada l1wn, dt~ sorte tJliC o dh·ideuclo ao~ nccionislas 
nunra s.~r;í inkrior a 7 por cnnto ao auno . 

. \rt. 57. Logo que os lucros Iicruidos exc~·dcr<·m d<~ 8 por 
fcnto ao armo, tcní o Tlresnuro l'\arion ti c prorincial par
rilha na mdade do c.xcesso pela für111a designadt~ 1w corlll'<•cto, 
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Art. 5R. tn:;!:n qnr os lnerns liquidos da Companhia r\CP

derom de 12 por n·nto ao ar111o, as taxas sobre o transito 
dcv(~rão ser modillrmlas pda Companhia, de aecordo com o 
IJovenw, de\endo eolll('~·ar qualquer diminuiçào no preço do 
transito pelos w~neros destinados iÍ alirnentar;ão publira; P em 
quanto ao preço das passagens, deve a diwinuição eomc~ar 
pdos pas.o;ageirns de 2." elassr. 

Palado do Hio de Janeiro, em D de l\laio de 1855. -
Luiz Pedreira do Coutto l<'erra;;. 

(~onta•acto para a construc~iio, uso e custeio 
du t•l'!lta•adn d(~ fc••ro ele D. J•edr•o JJ, 

.\r!. 1." Sua :\la;.;Pstadn o Imperador, em P\rcuçflo da 
Lt•i de 26 (}C Junho de 1t\52, concPt!n ft eompanllia que se 
or;.;anisar rwsta Cr!r[(' , em e r; nf'onnidadn das lnstrucções que 
lMixürão com o lkcrclo N.• 1.5U8 de D do corn~nte, pri\i
lPgio f'XclUSi\'O por espaço de ()0 (lllnOS , a contar da data deste 
contraclo, para construir, usar " custear ltuma t•strada de 
ferro que se tknoruinará de- D. Pedro Il.- debaixo das 
srguintcs t•lausulas: 

Art. 2." A estnHla dt• ferro partirü da t'idade do Hio 
de Janeiro, no ponto que for definitivamente adoptndo pelo 
l~overno, passaní pelos ruunicipi<>S da Ctlrlr~ n lguasstí, trans
porá a serra do mar no lugar mais cor!vcnicnte, r. no espaço 
que nwdeia entrn a nw.-mw serra c o rio Varalqba, dividir
s.c-lw em dotts ramal' . .;. hum dos quars se dirigirá á po\'oa
çiío da C;trlweira na Prmincia de S. Paulo, e outro ao llorto 
!\'oro do Cunlta uns liruitPs da Prorincia do Hio de Janriro 
l'(lllt a <In {,Iinas l;t•r;tes. 

Art. 3. 0 J)uranlt~ os no annos d<'Sle eontrado não srrão 
feitas pelo Govemo cotlCt'ssõcs para construrçilo de Pslrild<lS de 
fmTo dentro de 5 ll'~tras de iH ao gr;ío de cada lado da estrada 
de ferro que Si: construir em Yirlude deste contraeto, excepto 
se a companhia nisso mncorrlar. 

Art. 4." A protliLi(i'io da clausula antrc!'dente não impe
dirá a conslrucç·Jo de outras estradas de ferro, !J!W, posto co
rrtecem <lo mesmo po11to, tenhão todavia dimcçi\o differenh', 
<Ís quacs srr;Í perruittillo approxirnar-SQ e até cruzar 11 linha 
da I'Slrada de r~~rro dcsle eontrac:o. comtauto que dt•ntro da 
zona pririlc~giada neulmrna outra companlua de rstra<ln de 
ferro possa carregar ou descarregar g(!lleros ou passageiros, 
rei~ebeudo frete ou passagem. 

O Governo lc~rá o <lin·ito de decidir se as estradas de fPrro 
qw~ lenltuo para o futuro de ser coucediüas poderão u,;ar da 
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primPira olt das outras t'sta-:õcs da linlta rkslt~ conlraclo; se 
pon·m a companhia julgar qur~ tal uso lw pn•jmlirial a st•ns 
iulercsses, p01krú recorrer ao juizo arbitral pda müncira csla
IJcler.ida no Art. 54. 

Art. 5. 0 Se o l;overno julgar convenirntn prolongar as 
duas linhas deste contracto aMrn dos limites nellt~ marcados, 
ou construir outras novas , serit a mrnp:mhia prPI"t~rida para 
~·stas empresas em ignal!Jadt~ rln t:ondir;iies a qrwlqur•r com
panhia on pcssons que sr proJlonlliio lonra-lns, saho o di
reito ronredid~oJ pnra este mesmo liru ;í compauhia União e 
lwlustria. 

Art. G.• l'io cnso de serem as empresas do nrtif'O anll'
rcôt-nte dadas a outra companhia, por ter clla oth~n·cido nw
lhorPs condições, a companhia da estrada de ff'rTo tk D.l'erlro li 
não pnrlt~rft oppor-se á junrçiio das novas estradas e ramiíi
rn('ües <Ís suas linhas. 

~este caso terá o r.overno o direito de re~ul;u a polida 
do sPniço e ·a taxa dns tarifas que as no,·as lintJas devem 
jlilf-(ilf ;í referida companhia n. l'edm 11. 

Por seu lado esta companhia adquirirá igual direito colll 
iR"ual onu~ ao uso das noyas linlws que s:' vll'rern juntar ü da 
sua Pstrada. 

!\enhuma das companhias podrr{t rPcebrr pnssagriros c 
mrrTa(lorius nns linhas que llrrs nl\o pcrtenct~rrm, saho 11or 
mutuo consentimento, fienndo somente cstalwlecido o direito 
dt~ transito. (_)uat-squcr questões que possão suseitar-sc a estt~ 
respeito serão decididas por arbitros, pela fúrrua estahelerida 
no .\rt. 5'.. · 

Art. 7.• A Companhia tení o direito dn construir rarni
lirnçües de ferro, de madeira ou rlt~ f!IJalquPr material eon
rcnientc, assim eorno abrir canaes e estradas ordinarias pnra 
chamar concurrencia á liniJa principal; n;io grp;ará poróm 
por <'stas rarnificaçücs, ranaes, &e., de prhilegio nlgum, 
nem da garantia de juro. Os uniros favon's que para rsle fim 
lhe sào eoncedidos são o5 que vil o mareados no <lrl. 1 O. 

Todas as despezas destas rami!icat;üt~s, quer no principio 
feitas para a sua cnnstrucçiio, quer vosteriornwnte ernprPgadus 
no seu custeio, devem ser lançadas crn contas inteirnmente 
distinctas das da estrada d<l fc•rro, que faz o o!Jjtlflo deste 
Contracto. 

Art. 8. 0 A eompJnhia ler<) o dirPilo de drsappropriar. 
na fúrrnn da rrspeeliya Lei, os krrenos, cdilieios ou outros 
domínios partieularcs que possflo ser lli'Cf'Ssarios para o leito 
da estrada de ferro, c para as suas estat:ües, armazens c mais 
obras. 

l\a avalüt~iío dos tnrrcnos c propriedadt-s que fon•rrt df'
sappropriatlos, o augrncnlo do valor produzido pel~ cstraLlu de 
tl·rro nilo será levado em conta. 
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A companhia 11;k lir<~rit sujeita á 1lesapropriaçii11 ~~~~ 111'

nhurn dos terrenos que, segundo rstc contrado, tiver 1~~'~~
viamente <IPsappropriado ou ad!{Uirido. 

Art. 9." O 1;overno concederá gratuitamente ú compa
nhia , para os fins do artigo antecedente, as terras naciomu·s 
devolutas, assim corno as incluídas rm sesmarias c posses, 
selvas as indemnisac;õrs que forem dP direito. 

As dcs·ap; r.Jpriaçõcs que se tornarem nes~cssarias no ter
rltorio da l'rovincia do Hio dn Janeiro ocriio n•guliidas pda 
respectiv-a l-ei provincial. 

Art. 1". O l~overno lambem con!'ed!'f;Í gratuitamcnl1• ü 
companhia o uso das madeiras e outros rnateriaes eút-lcnles 
nas terras publicas de que dia 1 ossa prerisnr para a ron
strucção da estrada de lim·o; niio lerá porôm a c:ouqmnhia 
o direito 1\e vend1~r ou dispor de lacs ill;td!•iras ou Htaleri<ws 
sem o consPIIlillll'lllo do Go\enw. Yinle por Cl'nlo do pro
dueto bruto ohtic\o f Cl.t YCilda dt•stes ohjedos serão Je\a!los 
ao cmdito do eapital. Os f<nores d1~:;la rlausula esteude111-se 
ás linhas lransrcrsaes, 1·stradas ordinarias, cana1•s, ~\:c. , que 
possiio s1•r eonstruidos pela coinpaHhia. 

Art. 11. Hinlro do prazo m;lrcado para rondusiío das 
obras deste conlracto, e dos dez annos suhs<'quenles, os t.ri-
1hos de ferro, maehiuas, material's para a construet;fln de 
depositos, <k casas c de ollh:irws, os instrumentos e quaes
qucr objeclos destinados para a sua eonslmcrúo , seriio iseulos 
de direito de importaçiio. 

A mesma iscnçiío scriÍ coneedida aos wagons, locomo
tivas c outros materiacs ncseessarios para sua I'Ouslrucçüo. 
Todo o eanão de pmlra c cul>'c precisos para o servi\·o da 
estrada de ferro e suas oflkinas ç;osariío da lll<'snw iscn{'iio 
pelo tempo de 33 annos. O t'OSO dt<slcs favores scr;í sujdln 
a regulamentos fiscaps, que o GO\ erno poderá l'sl.uLelecer para 
prevenir abusos. Orgauisar-se-ha Ituma nmta dos \alon's assim 
obtidos do Tltcsouro I\' acionai, qu•~ tcnll;1o de s1~r rrstiluidos 
pela Companhia ao (;merno nos casos adiante deda1·ados. 

Art. 12. He exprPssamente lH'IJhibido {t curnpanllia pos
suir ou empregar escravos ll<lS obras que tem de· 1\tzer. So
mente pessoa:; Iivn's poderão ser l'mpregadas nas obras, ua 
conservação c reparo das estradas de r~~rro, e e1n todo o ser
vic;o a ellas cmwerncntc. ltP!atir<:lmclll(~ poren1 ;í 1." see~·iio da 
estrada de ferro guardur-se-ha o disposto no nrt. 4 .. o do wn
tructo c<'iehrado em Lcm!r.:s ao~ !) de F!'vereiro do correnk 
anuo com l~rlward l'rice. 

Art. 13. Se us pPssoas ~~mprP;;<Hli<s pela comp<Ht h ia n:1 
construeção, conscrrnçiio e cnsli'io da esl rada ~~~~ fi·rro li•l'l'lll 

naeiona1's, licariio isl~ni;ts do rl'crul.amenlo, as~illl como di·;
pensadas do st~nko acli\o da (;uanla ;\arional; se lim~m 
estrangeiras, go,.;ar;\o de todas as Yanta.~~~ns que silo l or ld · 
concedidas aos colouos utcis c industrioso>. 
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Sti os inuivitluos rujos nomes estiYert•m inclnitlos Plll ltllllt<l 
lista enln•p;ue SPnwstr;ilnwn\e ao l;ovt•mo, c <!evi<lallll'llk 
aulhenlicada pelo arlministrador ou ap;Pn!c da couq:anhia, 
serão isentos do st•nit;o al:ti\o da (;uan1a l'ladonal !' do I'l'

crulamento. 
Passados os primeiros seis mczes, o~ indiriduos que niío 

tiwrcm sido c!Tcctivamcnle empregados 1 da l'OillJlanhia du
rante trcs mezes niio poclt•riio ser inrluidns na rekrida lista. 

Art. 1 í. Se a coutpanllia for l'Oil\t'llrilla lle algum abu~o 
Yoluntario das duns pr<'<:<·dvul!:s clamulas, tomarú <lclla eo
nlwcimcnto no prazo de ltUill nw;: ;í sct·<:fto <:o Conselho 
d' Estado dos Ncgoeins do ImptTio, <' pod<·rit inq1or-lhe hulna 
multa ató a quantia <IP tlnus <'illltos dP n'•is. 

No C<NI dt• I'Pinriueneia a tnulla potkrit st'l' triplirada. 
Art. 15. A. eompnnhia :il'rit obrigada a ('sl;llwl<·et'J' ('m 

lo<la 11 l'\lCIISàO da I'Sirada <k rt)l'f'O I!Uill te]('grapho l'll'c\!'il~O, 
que tení o t!umero de tios, machinns c apJ·arl'lhos sullicil·Hh·~ 
para estar hum sempre prompto ao st•n iço do (~overno. A 
indcmnisat:ão a l:ap;;tr aos <'ntprt)!-!a<los da ('OIJI[Janhin pelo 
serviço pn•slado Tll'ste caso ao (;m <'l'llO sPrft pos!criormcntt: 
llxada por estt), cll1 ;:ccordo com a t't'llT<lllhia. 

Art. Hi. O t;OT<'rno :!'<trank ;i Comp;nthia, duran!P o 
prazo de 3:l annos, a contar dn data <'IH qtH' for assignado 
este contracto, o juro <l<· ti por ",', ao anno, pag;nel de G 
em ü IIH'ZI'S npsta t·i<ladl' sobre o capit ai gasto /)()1/lt fi de na 
estrada de ferro, a\(· o ma\illlo lkclara<io no art. 1H ~ ().". 

Hc alem dislo g-arantido :í nwsma compan:tia por ig-ual 
numero d<: ;mnos , e COJH ignacs <·otHli<;iies, o .i uro de mais 
2 por el'nlo qtw a Provineia dn Hio de Janeiro pela Lei Pro
\incial n." 7H riu 1S de Outubro dt: JKi!~ poz !t disposi<;üo 
do (;overno para a realisaçüo da Jtli'Sil1a <'slrada. 

Este juro serit pa;.;o pela ThPsouraria ria rf'li:rida Pmvil:
eia, c sómenle ddJaixo da respomabilirlarl<: <1<•,\a, sohn: o 
eapital que lbr eiR~elivament.e d<'S[Wndirlo !'orn n <·onstruct·iío 
da estroda de ferro no município da Cür!e, e na rnt·snta Pro
víncia, dentro dos seus limites l'Oill as de :\li nas c;<'l'<'l'S e 
S. Paulo ale o rnaximo declarado no % ü." do art. 1S. O jmo 
de 5 por ccnlo por parle do t;owmo e o d<· ~~ por c<·nlo 
por parte da J>roYincia do llio de Janeiro correm <ksde o dia 
em que se verificar rJnalqu<·r Pnlrada <!e fundos ou cham;Hla 
sobre a quanlia <pte em·clivamenlt) Pulrar p;~m o col'rt: da 
eompanhia. 

l~sta com tudo não poderá fazn < liarnadas scniío ;l pro
porç5o que os trabalhos <111 estrnda o exigirem, e !'Ú <lqlois 
do ler pr<n-a<lo perante o I ;owrno a sua tH:CI's,;idad<·. 

Art. 1i. Sn a l'olllpanltia <'111 rrualqw·r t<'IIIJIO julp;ar <'on
vcnientc renunciar a ;;arantia du juro, JllHk-lo-ha litz<·r, ilt
delllnisando ao t;uvemo geral e o da l'rO\ iucia llo Hit> lle 
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Janciw de l{llacsquer dt•sPmhulsos que amhos l~nh;io ft~ilo 
por conta da mesma r~·arantia. 

Neste caso cessão a inr;enmcia qiw o {;ovcrno lPIII sobre 
os negocius da companhi;-, c a parte dP lueros !fUP llw com
pete na couformitlade do Art. 2:1; salvo port'~m o direito que 
lhe fica de regular a tarifa de transportes pelo art. 38, di
reito que subsisliril, bem como o de manter a J!Olicia e se
gurança da estrada. 

Art. J8. O capital da rompanhi!t, que tem garantia de 
juro, compõe-se das S!'guintcs verbas: 

1. a o dinhl'iro despendido em levantar plantas c planos' 
em fazer orç.amentos, annuncios, imprt•ssiies dB li nos, nwppas 
c gazetas, portrs de cartas c despt•zas de viagens Ill'I"I'Ssarias 
Jmra principiarem os trabalhos. 

2. • As som mas despendidas com quaesquer indernnisaçlit•s 
devidas, com acquisit;iks de fen·t·uos, e indt•mnisaçi"ics aos 
proprictarios, ou outros pn~judie<~dos. e eom act,:ão ou acqui
sição de toda~ as obras permanentPs P fixas npn•ssarias a seu 
uso, como estaç.ões, arrnazens, telheiros, depositos, oflicinas, 
casas de machinas, csniptorios, rnsas, rcsrrvatorios do agua, 
hornbas, encanamentos , plataformas, riradon~s. rassarlPiras, 
ponteiros, sigmws, linhas tl'legraphieas, c todas as outras 
eousas commumnwntc considerarl'is como consfiluindo c per
tcnccmdo ás obras pcrmancnlPs de huma ~~strada de ferro. 

Entrão tambmn nesta verba todas as machiuas de rn{~ra 
applicação c utilidade local , que SPjão IWCPssarias para ns 
trabalhos de planos indinados, como machinas lixas de qual
quer fórma, calabres, tambores, waggons-freios, & c. , t\! c. 

3.• O custo da primeira c complPta andaina de~ machinas, 
locomotivas, wap:gons, earreliks para mPreadoria~ na propor
çiio do h uma loeornotira para d nas milhas inglezas, e de l 
waggon de primeira classe, 2 dP st~gunda, e 2 de terceira , 
c 12 carrctiíes para mercadoria~ ou gado para tres milhas, e 
o de todo o machinismo Yolante, que scmprt) se considr~ra 
como formando parte do capital: a rcnoyac;ilo, porem, augmento 
c reparo do rnachinismo volante serão considerados corno dcs
pczas regulares, que deverão ser lançadas nas contas ·cor
rentes annuaes da receita e despcza, e nunca addicionados 
ao capital. 

4. • As despczas de administração durante os trabalhos de 
cada secção, e antes de sua ab1•rlura ao publico, não exce
dendo a 2l por cento do custo da mesma secção, serão lam
bem annexas ao capital; mas as que se fizerem depois da 
abertura da secção ao publico pertencerão ú conta corrente 
annual da receita e despeza. 

~cnhuma outra despeza, nlt'\m 1L1s que ficão mencionadas, 
será considerada corno parte do capital que tem garantia de 
juro. 
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!>.' 'Ontrosim nas contas annuars ou SPmrstrars de rrA~rila 
c despPza nenhum tlispendio será contado senão u do custeio 
t' conservação da estrada. 

Se a ~-:ompanhia soll"rer algum pn·juizo por destruição 
de trabalhos ~~mprelwndidos debaixo de sua propria respon
sabilidade, por perda nns ramificações, canaes, minas ou 
outros trabalhos que não gozão da garantia de juro, por pa
gamento de multas, custas de arbitramento, ou por fallimento 
de pessoas que tcnhão transacçOes com a companhia, taes 
prcjuizos não serão contados, a lim de se considerarem di
ruinuidos os dividendos. 

13. • Fica cxprcssamrmte declarado que tanto a garantia do 
Governo como a da Provincia do Hio não se cxlcndc rrn 
hypothnsc alguma alrm da quantia de trinta e oito mil contos 
1:18.000.000~), dPscontando-se deste capital, quanto ü referida 
Provincia , tudo quanto se despender na estrada de ferro fóra 
de sr-us lirnitPs, t:orn as de Minas Gcracs c de S. Paulo; de 
maneira que clla. não venha a pagar o juro de 2 por cento 
senão sobre a, quantia que for realmente gasta na construcç1lo 
da estrada de ferro no municipio da Côrtc, e dentro de 
seus limites eorn as mencionadas Provincias. 

Art. 19. !'lão obstante o maximo do capital fixado no 
Artigo antecedente, se a somma que se despender na con
strucção da estrada de fPITO for menor do que o dito ma
ximo, os Governos Geral c Provinda! não garantem seus res
pectivos juros senão sobre a quantia que for realmente des
pendida. 

Se em qualquer tempo as acçõcs que houver de emittir 
a companhia forem ,·cndidas aeirna do par, a quantia que 
~e obtiver será descontada no capital lixado, salvo o caso de 
haver a companhia t!Pspendido aiTnetivamentc bona {ide na 
eonstrueção da estrada contractada todo o dito capital c alêm 
dcllc quantia igual ou superior ao premio obtido. Se as des
pezas da companhia excederem ao capital fixado em menor 
somrni do que a obtida pelo premio na venda das acções, 
será a companhia indrrnnisada desse excesso pelo producto do 
premlo, c o restante será diminuido na importancia do ca
pital lixado. 

Art. 20. Se em qualqncr tempo a companhia precisar do 
maior capital do que o maximo marcado no art. 18, pode
lo-lia procurar por qualquer meio qun julgue conveniente por 
sua conta e risco, e debaixo de sua uniea garantia ; salva a 
disposição do artigo precedente. 

1\rt. 21. Tanto as despezas annuaes c semcstracs, como 
as que constituircrn o capital que tem garantia de juro, dc
vcrllo ser despezas rcahnente c bana [ide feitas, devidamente 
provadas ao ( ;oynrno , do modo e nas épocas que cllc dctt•r
minar. O (~ovcmo terá o direito tlc mandar fazer os exames 
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qtw julg-ar IH'cPssarios para a'is~~11rar os nlf'ios mais adaptados 
~~ ellicazes de Jpy'ar a PIII'ilo a ~~,;traria de ft~rro e suas obras, 
com a maior t•wrwmia, tanto na construcçfw como na admi-, 
nblracão e custeio. 

A.rl. 2~. Se t>rn qualquer tempo, depois de compl!'!a ~ 
aberta toda a linlw da estrada de n~rro, seu andamento for 
interrompido por sr~is nwzt•s em alguma serção, Jlor qual
quer causa que o ( ;ovemo julgw~ qtw a companhia podia ter 
nitado, a guranlia e pag·;mH.•nto do juro por tod:.t a linha 
Cl'Ssarão, e sú recomeçarão ttuando a liuha inteira for dt~ 
novo posta em andamento. 

Sr~ antes da abr~rtura d1~ toda a linha alguma sccçfio j;í 
alwrta ao pulllico vier a ft•ehnr-s<~ por qnalqner eausa qtw o 
(;overno julgal' qw· a companhia 1 ()(]ia lt'r eYitado, o juro 
qtw se pagar por f'SS:t set·J;ào I'Pssar<Í , e delle licarú f'XOJW

rado o (;oY!'I'IIO, II<io sú pr~los st~is HH'WS em qtH' Pila t~sti
wr fechada, COJ!IO por cada hul!l dos Sl'iS wt•zes spguintes, 
t'lll quanto dia assim continuar . 

. \rt. 23. Quando os dividr~nrlos ela companlda W\C!'dt•n•m 
a 8 por cento, o e\cr~'so de tal'' divirkndos s1~ dividiní 
igualnwntt~ entre o (;meruo r• a companhia, SI'Jl!lo a parto 
dr~stinada áquelle huma eomrH~ns:H:fto pda re:iponsaLilidadP a 
qun se submdto pl'la garantia de jnro. J)a parte que pPr
t!~ncer ao Gowrno sPriÍ rlr-rluzirla hllllta quota proporcional 
para a Provineia do Bio rk Janeiro. 

Esta divisao de inkn~ssr~s entre o (;nyerno e a Compa
nhia ~ú terá lugar durant<~ o tempo em rJlH' subsiste a ga
rantia de juro. 

Art. 2í. Se a Companhia dcsr:obrir na linha d<~ seu pri
,·ilq;io algumas minas de canfto, cal, f<·rro, chumbo, cobre, 
ouro, pntt.a c qu:t~•squ<·r outros 11wtul':i, <' se sobre Pilas não 
houver algmll dir<'ilo Jli'I'I'ÍallH'nir• acltruirido por algu<'m , 
rlevPr<i communiea-lo iumJedialamente. ao (;oYerno para qu<~ 
lhe sejão marcadas as data); de terras e r·stipuludas a~ condi
t;üt•s de sua explorat;ão. 

Outrosim, se a companhia dest~ar obtt~r alguma conccs
siio ou compra de terras incnltas para remunerar os opt'rarios 
que empregar, ou para alguma r~mpresa agrícola, dirigir-sé-ha 
ao (;overno para oiJle-las nos tt~nnos mais favora' eis JH~r
milli<los por Lei ou ltPgulanwntos do (;ovemo. 

Companhias separadas se formarão pura o lim tk explo
rar tacs min;~s ou cultivar taPs tnras, a fim de que os inte
l'P,st~s doii accionistas da Pstrada de ferro e as contas dos 
dividendos SPjiio intdrauwnte dislinetos dos das empresas (!P 
minen11:ão ou agricultura. Estas companhias pagarão os mes
IIIOS direitos l}UC p<~g·fto os parlicularcs. 

Art. 23. A t•slrada tk ferro e su-as obras niío impedirão 
Plll tP!llpo alg11ru o lh rP transito das estradas actuacs, e por 
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nntra,; qnr· para o futuro Yr~nl1.1o a SPr abrrl:1s par:1 a ron
\ Pnir•ncia elo Publico. 

HP expr<' . .;sauwnte prohibiclo ú eompanliia i111pôr rncnrgo, 
imposto ou taxa de qualrjtu·r nalun•za que sr•ja pelo cruza
mento de outra estrada ou ea111inho dP qualquer qualidadn, 
por baixo por cima ou ao 11ivel da estrada dPstc contrato. 

\"estes eruwmt•ntos todus us obras m·r·r·ssarias sr•rão con
struídas, conscn-adas c n•paradas it ('liSta da compnnllin, saho 
sr• a ronslrue(,':io de tae.,; obras for exigida pf'lo ( ;OH'rno <fp. 
pois de concluída a r•strarb de ferro, porque IH'Sll' r·aso ;1s 
dr•spPzas r·om e lias fi~ i tas sr•riio pa~as pelo IIH'.'IIIO ( ;owrno. 

~\rt. 2ü. \"o cnso de prerisar o ( ;oyr•rno t!P p:trte das 
ponlt•s, tmwis, alr•rrados ou outras obr.1s da companhia, 
rlcYer<i declara-lo antes de contratadas as obras, para fJUH 
poss;io srr kitas, de manPira fJIIP salisfat:ão o fim que o me~
rno (;orerno thl'r em rista. .Estas obras porém dererão ser 
eombinadas de sorte que não Clltbarncem o andamento da 
estrada de f<•rro. A r·onlpaniiÍa ~ení plerwHrenh· indemnisada 
do que d<'SJwnder eom !'lias. 

Art. 27. As malas do corn~io e SPus guardas, assim como 
quaPsquPr quantias de dinheiro pertenr:entes ao Thrsouro 
\aeional, serão transportadas gratuit:unenlc pelos carros da 
companhia, pon\m ao cuidado c por conta e risco do (~o
wrno. As sornmas assim remcttidas serüo selladas crn caixas. 
]'elo transporte de todos os mais ohjl'ctos pertencentes ao 
(ioverno pagarü este 20 "/. nwnos do que pagar o publico 
por ohjectos semelhantes. 

Art. 28. Para o serviço do correio h uma di\ i são parti
cular seni feita em hum dos waggons de passageiros de 2. • 
dassc, eorn espa~o para tres homens c com as nccessarias 
aceomrnodaçõrs para receber as malas e dispo-las de maneira 
que o senir:o se facilite. 

Se o Goremo exigir para este seniço maior Pspaço do 
que o de hum waggon que possa acconmrodar seis JlCssoas , 
a companhià fornecc-lo-ha mrdiantc illlma indernnisação 
por parte do Governo: no easo contrario o (;oycruo empre
gará carros seus. 

!\'as estaçües ou pPrio della~ lPní o Cowrno o direito de 
fazer as ohras nect•ssttJ'ias para o senir,:o da entrega das nwlas 
aos rchicul()s ou pessoas que as tem dn levar aos dilferentes 
lugares. 

Dous passageiros ('lll seniço do (;memo tPrão lambem 
passagem grntis todos os dias nos waggons da classe eorres
pondentc ú sua posição social, sendo a bngagem ue rnda hum 
livre até o peso de tn•s arrohn~, não eomprchcndidos os in
~trumcntos neecssarios para prcenchinwnto de suas obrigaçües. 

Art. 2fl. Se o (;on•rno lin•r de mandar tropas para algu
ma pnrte, e quizer utilisar-sc da estrada de ferr'J, a cÓm-



panhia sPrú obrigada a pt\r itnlliPdi,llamPnln ;j Stt:l dispoc;i<;ão, 
por nwtad<' dos pn·cos da laril'a l'slalwlecitla, to1los os meios 
d1~ transportl's qtw possuir. l't'Jclc: o t;merno, não ohstant1~, 
etuprc;,rar para <'SlD transporte vPllirnlos s1~us q111~ forem apro
priados ao SPf\ iço da t•slrada de l't•t-ro. l\est<~ ultimo caso o 
t;ovcrno pagar;í a quarta parte da turil'a csiCIIH'lPcida. 

Arl. :~o. A Companhia transportará gratuitamente em 
qualqw~r tempo e para qualquPr direcção l'lll Wilf.(gons da 1." 
class!' as irmãs dt• charidadt•. Ontrosi111, nos prillll'iros cinco 
annos transportar;í la111bem gratuilaHwnlt•, da cnsla para o 
interior, e aunualnH'IIle, 111il e quinhentos rolonos que liver<•m 
nmees~ü!'s de terras e fon•n1 em Lidos por conta ,. ordt•m do 
(;ov<'ruo, s1~ndo a companhia avisada com antecedeneia. 

Art. !11. Os colono:; <Jlll' rort'lll rt'I!Iellidos por col!las dos 
parliculan•,, a fim de se!"l'llt Clllpn•gados no st•niço da la
vour<l, e que SI' apresenlart•Jn Hlllllirlos de huma guia da 
JIPpartiçiío (;pral das Tt'ITas l'n!Jlicas, pagarüo ml'ladn dos pre
r;os que rorcm lixados para os pasS<if'l:irus UJ :3." dllSSI'. 

Art. 32. A Companhia lra11sportar.í. os presos e seus res
pectivos guardas em carros pertelH.:I·ntes ao (;on:rno, com a 
necessaria seg-urmu;a, c l"i'<:!'berú por esl1: senit;o a metade 
do preço pago pelo publico por carros de 2.a classe•. 

i'íão obsltJ.nte esta disposição, a ro111panltia dt:YPrri ter pelo 
menos hum carro proprio p:;ra a conducçüo dos <litos presos, 
c os transportará pelo Jlll'Jtcionatlo pret;o sen1prc tptc o re
quisitar a autoridade. 

Art. 33. No fim dos UO annos dt':;[p contrato cPssa o 
priYilegio concedido á companhia; esta porém conscrvarú a 
plenitude de seu:> direitos sobre a estrada de ferro c seus 
pertences, podendo w;ar dclla . ~: coslea-la como lH)!ll lhe 
aprouver, salvo sc!llpre o direito dt~ desappropri:11:ão, l[l!e com
pele ao (;overno pl'lo artigo st·guinle. 

Art. 34. Se o (iorcmo julgar comeniente eiTL~duar a 
desappropriação da estrada de ferro, com todas as suas rami
licaç.Oes, pode-lo-ha fr.zcr clebai\o elas seguintes condições: 

1. a A desappropria<:iío não tPr<Í lugar antes de :lO annos 
d<~pois da abertura ll<) todu a linha, excepto por espeeiul 
accordo entre o Governo e a co111panhia. , 

Passado este periodo t1~rú o Gorcrno o direito ele d!'sap
JJropria-la em qual<[ucr tempo qne o julgue conveniente. 

2.• O pn·ço da desappropriaçito serú regulado pelo termo 
médio do rendimento liquido dos ultimas cinco annos. 

3. • A companhia receberá do ( ;oYCruo hum a som ma em 
fundos publicos que dê igual rendimento. 

Art.. 35. Se depois de hawr adquirido a propriedade' da 
estrada de ferro c suas 1 amilica~·ües, decidir o Govemo arren
dar sua administração e exploração, 1'111 igualdade de condi
ções será a Cornpimhia preferida. 



r r Z2!!:!e::!!.. .• . . . 

c 38:1 ) 

Art. 3li. Durante o seu prililegio a Companhia rece
herú rclo transporte de passageiros c mercadorias o preço que 
for marcado pelo (;overno, de accordo com ella, em huma 
tarifa que podcrú ser revista na forma do art. 38. 

Na primeira tarifa <pte se fizer adoptar-se-hão as seguin
tes bases: 

1. a I' ara os generos de produet:ão do paiz destinados á 
exportação , taes como eafé, assucar, algodão, fumo, couros, 
P outros sprnelhantes, 20 n'·is por arroba em legua dl' tres 
Blil braças; e para os de alimenta<:ão de comumo geral , Iaos 
como feijão, milho, arroz, fiu·inha, queijos, batatas, farinha 
de trigo, toucinho, carne, peixe salgado, sal e outros con
siderados gPncros de~ primPira nPcessidade, 15 r(~is pelo mes
mo peso c distancia. 

2." Para os gcncros de importação não comprehendidos 
111\ cl:~ssc anlcccdPntc o 111axirno do prec;o serú de :JO r(~is pelo 
mesmo peso ~~ distnncia. 

a.·' Poderão ser sujeitos a huma tarit'a mais eJcyada do quo 
a das bases 1.·" c 2.", <IIIPl' s<~jiio de exportação, quer d~ 
i m porlação, os ohjectos q tw, em conseqtH•nria" do seu gTande 
volume, e pouco peso, são de dcSYanlajosa conduc<;iio, taPs 
como mobilia, caixas com chap<'OS, c outros scmPihanles, 
podendo nestes casos o prc<:o do transporle dcYar--sc alú o 
dohro do das respectiYas classl's. 

4. a lkpcndcrüo de h uma ta ri la ainda mais el<.'vada do quH 
a precedente os arti!-\OS de <·onduc~·iío IH'rigosa, tacs como a 
polrora, c os de maior rc:;ponsabilidi:ldc para a co!llpanhia 
em consequencia de sua fi·agilidadc, taes como pianos, louça, 
vidros, &c., ou os de grande valor e pequeno peso, tacs 
l'OIIIO ouro, pmla, joias, & <~. 

5." Hnvcrú l!Uina tarifa especial para os animacs viros do 
qualquer 11aturcza que sejão. 

G." Haverá tamhcm hum a tarifa especial para as madeiras 
e outros ohjeclos de grande peso c dimensão. 

7 :' O maximo de preço ri<~ tr,msporte para os passageiros 
da 1." cla,se S<'r<Í de liOO n··is por l<~gua de tns mil braç.as, 
para os da :2. a classe r~oo J'('•is' p para os da :J. a 200 réis. 

s.• A companhia fiuá tres dhisües de assentos ou lugares 
para os passageiros com as n<'ccssarias accommodações, e 
com a designat:ão de 1.", 2.• c 3.• dm;sps de Yiajantcs. 

A fórmÍt dos \\ag;.:ous adoptada em Inglaterra c 11os Esta
dos-Unidos S<'riÍ tomacla como moddo, com as alterações que 
o ('lirna c outras consid<'raçfít•s o e\igirem. Tudo qu;mto for 
r<'lalho á ba:.ra.Qc·m ~~ prcc:os ser<i l'l'gulado com a maior cla
n·za e prccisiio. 

Fixar-sn--lw hum pn•cn propon·ionalntcrlle mais clnado 
p<ll'll as \iagens pt·qu<·nas do que para as 111<\Ís longi!s. Far
'''-ha lllllll abalin~enlo nos pH'(OS para as pesst)a~; que YÍ<Jja
'''IJJ re;.:uLII'lucute entre c•~l'l\•s pontos. 
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o.a Os combois C:ipcciaPS e cxtraordinnrios para o scn-iço 
de particulares, assim como os yaggons licparados para famí
lias, soeiedad1~s ou grupos de passngl'iros, serão sujeitos a 
differcntes l'l'!;ras cspceiacs, as quacs, 1lt•pois de lixadas, serão 
appliradas a todos. 

10. As listas dos preços nulorisados serão impressas c expostas 
em hum lugnr proPmincntc c acccssh·cl de cnda estação. As 
horns da partida c chegada de rada comboi serão declnradas 
nas ditas listas. 

11. Os preços serão os nwsmos para lodo:., exccptmmdo-st~ 
os prhilcgios wnccdidos neste contrado ao Gmcrno 1mra o 
st•rviço publico. 

12. J~stabeleeer-se-hão diminui~·ões c iscn{'õcs de prc~os a 
favor das crianças JIIPIHJn's de 12 annos e dos menores de :r. 

t:l. Quando os dhidenrlos da Companhia montarem a to 
por cento o Govt~rno lerit o direito 1k exigir os collliJnis de 
meio prrço para os passageiros da 3." elassP, romo PXi~tem 
nas estradas dn ferro inglcL;ts, ~oh a dPnomit~<u:ão de COJII

hois do (;oyerno. 
1lL Para :ts mercadorias que therrm de JWrrotTI'f huma 

distancia de mais de :.!0 legnas pela estrada de ft"'ro se re
duzirá o Jll'l~~·o de tramp 1rlt~ J'Or cada lctjUil que PXl'CUCr 
deste numero i.Í ntl'larle do pre<:o lhado para as ditas 20 leguas. 

1;}. A velodt.Ltde dos cornhois, a qualidade do~ waggons 
das tres l'lasses, qnaesqnrr twnas f(llt~ s1• tiven'lll de im
piir, c as provid1•nrias necPssarias a Jirn tle assr;mrar ao pu
hlicl1 a J'('gularidadn do servi~·o por parl<l tia çompanltia, e a 
Psta o pagamento das pilssagens e fretes a qtw tt·m direito, 
f(Hmariio o objedo de Hetrnlaml•nl!H polki;w,; or;:;anisados 
pelo (;ovcrnn, dr arcordo rolll a t·ompanltia. 

lU. A Companhi:t fol'lli'I'~'!';Í no ( ;m Prrw todos aquclk~ da
rios cstalisticos qw~ Pll(~ ni;:ir do !r;~lko q1w homn 1 Pia li
nha, rlils som11tas n•n:l>ido~-; por !lh,·r.-:os lit.ulos, das distan
cias rcrcorridas. (\ {'. , (\ ('. 

Art. 37. .\enilu1na ri('SJ>eza dt~ ;~ntti<Zt'llil!-í~"lll ~l'rit exi,~i
da pela I'Oillpauhia pdos ohj<'t:los en!l'l'!-:llt•s nos wus dPpo
"itos, por qualqtwr demora na e\pedkiio tldles, que n;io 
tin•r sido e:d;;ida por seu douo, seja qu,tl lur o moliYo, uin
tla justilicaYel. 

A eompanhia niio coorari.Í desp1•za algnma <Hlliicional por 
rarregar ou desrarn~gar, por anuazPnagem ou deposito do~ 
ohjedm, sr~ t~sta despeza wio estiver cxpn·ssamentt~ menl'io
nada na lilbclla dos pn~ços dt~ I ransporte •• \ comtJanhia !Wl'<Í 

obrigada a transportar nos seus eom bois todos os objeetos 
qtw lim•tn trazidos ;Ís suas csfa~·fíps; n as re:;ras para a or
dem, rle pn:f\·rencia, ~I) fon·m nPrrssarias nutras alt'•:n da 
prioridado de Sll<t cnrrpg;t nas est:~t:üt·s, sN<io estahelt••·irlas 
t'Olll dureza na diU labcl!a, e serão a::; lllcsuws para Ludu~, 



( :387 ) 

i1 PX!'epçiio dos rasos de prelcrencia a fa\Or do (~ovcrno, a 
lwm elo snniço publico. 

Art. :J8. c_)uando os dividendos da Companhia tiverem 
sido maiores de 12 por cento 1'111 dons annos consecutivos, 
terá o (~overno o direito de exigir ddla rPducção tal na ta
rifa dos transportes que faça etltrar os referidos dividendos 
dentro do limite maximo de H por cento. 

s,~ em qualquer tempo os dividendos fôrem menores de 
7 por cento, poderão ser reformadas as tarifas, a fim dt~ se 
fazert~m ns altcrat:ücs nPcf•ssarias para St' obterem mniorcs 
divilkndos. 

Arl. :m. O (;overno dar;i it t·ompanhia, por interme
ei in 1L.1s auloridadt•s, totla a proteet;iio comfHJiiYPl com as Leis, 
a fim de qtw clla nüo enc,ontrt~ t~mlwra~o em recPbl'r o prt~ço 
eslabd!'cido na tahc·lla dos transportes. Ontrosim providcn
daroí por mc:o til' regulamentos especiat•s sobn· a st•gurant;a 
dos viajantes, c dos guardas t~ t~mpregndos tpw a Companhia 
tenha tiP e~tabekcer para wlarem na oh.o;!•nat:fio dP seus re
gularrli'nlos, n maukrcm a rolieia da t•s!rada de li·n·o . 

. \rl. ~0. Ht~ 1 crmittitlo iÍ t·ompanltia, para manter St'IIS 

rt'e!;lllamentos, P con:-ervar a ordem nas t'sl<trü••s n na linha 
da· estrada de ft~rro, t.:r ú stlil rusla hum énlo c limitado 
numero dn guardas, f(llt' podem andar nrmados: t'SlPs guar
d<t,.; porl·m lirariio slljPi l.th ;Í i n'ipt'eção das <Htloridadt's locat•s, 
~~ di'YI~rãn Sl'l" c:cl;Hiãos hr;":lldros . 

. \rt. ,'J.J. :\os rcgulamt•ntos t(llt' ·o l;O\I'l"llO dnYP promul
g;tr, em contonniclatlt• do ~ 1'~ do art. 1. 0 da lei dt• :w de 
.I 1111 h o de 18:)2, se e,> ta lwleecrão n·gras polieiaPs para segu
rança da cstrnda de ferro, t~ St'll cu,steio n~;,rular, a fim de 
prevenir qual<[ucr perigo que possa ser causado por estranhos, 
OU lllPSIIlO pcfa I'Olll)lanftia. 

l'icstes regulamentos o G ovcrno irnpor;i as fH'IlilS e multas 
pam que Pst;í aut:orisado. E se t·stas fun·m julgadas insufli
cien!Ps, solicitar;i rnaiorrs do CorJ<tl LP;:islali\o. 

_\rt. ',:!. .\ estrada de ti'!"ro scrit t•ru toda a sua t'\lcnsflo 
dt~ h turra linha sin~,t·la, o tllle rriw 1'\l"iU!' o dalJI'!et:imento das 
linhas dl' esperar e tlt·sent~ontro, neccssarias para st•n cfkdho 
scrYit;o. Dever-se-Ita tocl,n ia obter Lern·uo suflieiente para as 
obras de hurua linhrt dobrada para o troneo principnl da estra
da, que principia nn eidadt~ do llio de Janeiro e Yai alt'~ o 
ponto crn t[llC s1~ diYitle em dous ranrnes. Certas obras, corno, 
por exemplo, pontes solm· grandes rios, Yiaduetos, alt'lTJ
dos, & c., serão desde o principio eonstntitlas com sullicientt• lar
filtra para a linha dobrada, se for ealeulado qtw isto he rnnis ct:o
uornit:o t'lll razão de yir a SPI" necc~ssaria frurna linha dobrada . 

.\ largura da estrada cntn~ hum ~~ outro trilho: a tlislarr
ria t~ntre Ús liH·.es contig11as tios trilhos ~>nde lroll\er linha do
!Jrad<J; a lar:;ura entre os [W~,-,cs ,. pilarl'~ em !<Jdt>~ ll:i lllli!"Í-' 
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e pontes; o que diz respeito it eonstruer:ão de aterrados, 
büeiros, communicaçücs suLtcrraneas, CIÍI'lcs ou exeavaçür!S ; c 
bem assim tudo o que for concernente ao peso dos trilhos, 
e a maneira de serem assentados, e outras condições para se
gurança c perfeição das obras da estrada de ferro , serão dc
signndas nos plnnos c plantas rJue tem de. ser approvados pelo 
(;merno. 

O terreno oc!'upado pela f'stmda c suns obras será se
parado das terras adjacentes por meio de cercas feitas ú custa 
da companhia. 

Durante o andamento da !'onstrucçüo da estrada todas 
as obras temporarias <JUC possão sl'r exigidas , quer pnra con
wnicncia do pnbliro, quer para a de indiYiduos. cuja pro
priedade seja oll0ndida, d1'VI'lll ser !htas it satisfaçüo do t;o
Ycrno. 

HaH~r<i accomrnodar:fí!'~ apropriadas, guardas-estradas; 
signaes, & e. , ern todos os pontos ~~m que caminhos ordina
rios atravessarem a r·stnHla de l'l'ITO na sua superlice: c em 
regra geral nenhum caminho p::ssarú por cima ou 1:or baixo 
da estrada de ferro sr~nüo quando dalli l'I'Sllltar lllnior ccono
wia do que se atravessasse a dita es\ rada na superlicie. 

Art. !~3. A cornpanhia npn~:;!mlani ao (;oremo, 110 pra
zo de 1'•· mPzcs da data da assi;.;natura deste rontracto, hum 
plano c sceç·iío pelo centro da r';lrada (a principi<H rlo ponto 
em que termina a Sl'!'r:ão contradada coru Edward Price atr\ 
as extremidades dos <lous I'<tlll<lC:i da l'strada <ir'ste conlraelo), 
marcaria sob a mesma basr~ lon~iturlinal , a sabt•r 1/10,000. 
A escala n'rlical da s<'cr;iio s•·r:í rk 1/1,200. A largura do 
plano nuo st'rá !llenor d1~ '100 jardas de cada lado do centro 
da linha. 

Tudo scr:í nr'OillpaBludo r;o or~<'Illentu do cu:;to da linha, 
e das ohras uercssarias. 

O GorPrno del'idirit dPnlro dn 7:) dias se atlrnillc ou não 
!'Sll's planos e Ol'\1lllll'IIlos. S:• os não at!mitlir, e a compa
nhia sujeitar-se ;í sua deri,;J.o quanto ú insullidencia dn Sf'l,IS 

planos, e não qnizer <tfJI'I'SCit!ar outros que o sutisfilção, o 
(;O\'I!i'HO pagar-llw-lia torlJ.-; as ckspezas que clla tiwr feito 
para o!JlPr lar~ planos, ml'diriics P orçaml'ntos. (),; 11Janos, 
merliçries e orranH'IJto,; lir~1riio pr•rlr~tH'I'IHlo ao (;m crno, e o 
I'Oiltracto do proJO!l!.!'allWlliO da I'Sir~tcJa t\qJOiS da l.a SL'C\'iiO 
ser<Í considerado nullo c de twnlw:n 'igor <~:li <JUaPSIJUer dos 
seus ell'eitos. 

Se~ 110 fim elos 7:) cJiilS O l;orerno lliiO jjypr apr<'Si'ntndo 
ohjrw~·iío aos plano-; n o:·~·amcntc:s, sPriio estes ronsidt•rados 
como appn1yados c adrnillidos, P a rompanhia terú o direi lo 
de obrar eomo se tal appnn acJio (Í\'I~.s~:e siri o dada exprPssanii'IIle; 
teudo-se SPIIIpn~ l'lll 'ista a Lli:,lllhil'üo do art. 1H do~ G. 0 

.\rt. 11 'i. ~;:' a c:ollljl'llllriét • 11ã1; quizei· ~;ujc·itar-s~ ;Í dcci-



<io tio (;oyprno quanto it insu!111'ÍI'IH'ia ele srns planos I' orça
uwnlos, J'PCOITet'-S<'-ha ao juizo adJi!r~d, para este decidir o 
ponto da tliswrdancia entre ambas as partes. Cada huma dellas 
noaiL'arú para este fim hum en~·~~nhPiro. 

Se os dous assim nonwaclos niio concordarem, cada Imma 
das partes nomear;í Inais hum engrnheiro, e d' rnlff) os dous 
llllUPIIe que 1\Jr escolhido pPia sorte <lnddiní a qucstiio. 

Est1~ nw:illlO juiz arbitral seniril para os casos em que 
o (;overno nilo aclw ad1•quadas f' sullicil•Jltt•s as obras constmidas 
ptda CIHII[Janhia, salYo quanto <Í l." sec~·iío, porque para essa 
rl'g-t•ril n juizo arbitral estal)i'leci<lo pelo conlrado celebrado 
<'lll Lon<ln·s com Ed\\ ard l'rice . 

. \rt. 45. lkntro do prazo de H mezrs da data em que a 
appnn a::iio uo Gon•1'no aos planos e orçamento referidos no 
art. t~:l for intilllacla it Companhia, ou da d11ta em que Hndarern 
sem objecção por parte do (~overno os 75 dias na outra hy
polhese do mt•smo artigo, depositarú clla nas mãos do Gover
no huma planta do terreno de toda a linha da estrada de 
r~ no de:>le conlraclo, menos a 1. • secção. 

A largura desta planta Sl'r;i de 100 jardas de cada lado 
da linha central da eslra1la de ferro; I) os viradores, suas 
posições e cxteu~·ão. linhas de esperdr ~~ desencontro, estações, 
lugan·s de r:arga c ucscarga, &e., serão notados corrcctamenle 
na planta, assim como huma scc1:iio pda linha central da 
estrada de ferro com secções transrersaes a cada f'Spat;o de 
100 prs, todas projectadas clll h uma escal:l de tj:l,OOO, c 
escala rcrtieal de 1jü00 sob!'e o mesmo plar.w horizontal, 
acompanhada de huma laLella uas graduaçiir•s c iuelinaçües, e 
de mpias dos desenhos das ohrils que o (;oremo exigir. 

Art. 4ü. Se dm1tro de uous mezes depois da entrega ao 
(;overno da planta do artigo antecedente elle não apresentar 
objecções, a companhia considerará approqdos seus planos 
e proceuení immediat<Jmcntc á construcção das obras; porôm 
não poderá drsviar-se dos ditos planos sem rwnnissão do 
Govemo. 

J'llo caso de que o Governo opponlia alguma objec~iío á 
planta c planos apresentados pela companhia, decidir-se-Ita 
a questão pela maneira estabelecida no art. 44 .. 

Art. '•·7. ;\em a approvat:ão dada pelo ( :overno a quacs
quer planos entregues ou indicados pela companhia, nem a 
decisão dos arhitros no caso de diseordancia ('ntre o 1:ovemo 
e a companhia, por!Prão em c<Jso algum cxonr'ra-la de sua 
responsabilidade quanto ü insulliciencía de quaesquer das 
obras construidas conforme este contracto. Qualquer altera~·ão 
que possa ser nccessaria em alguma das obras depois de con
eluidas, será feita por conta da mesma Companhia, c SI'U 

custo não será considerado cmuo parte do capital que tem 
ijaranlia de juro. Se pon\rn algtuna reconstruc~ão ou reedi-
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llca~'iio for consiueracLt pd11 l;mPrno on pPins :trbilros elo 
arL [J4. como tendo sido cau~:ul;t, não por iltsul!irii'I!I'Ía da 
obra, mas por casos de l'on:a maior, coJIIO inundw_'iil's, fu
raeõPs, terremotos, que não podiiio ser prevenidos pda I'Olll
panllia, a despeza fl'ita em tal caso com a rceonslruc,:ão ou 
reeditlc:Jt;ão das obras damnilicadas scrü addicionnda ao capital 
garantido . 

. \rt. 4-8. l\o caso de querer o Con~l'iJO que alguns de 
seus engenheiros s«'jão instruidos no qul' lw relativo ü Pstrada 
de ferro, a companhia lhes dará franca entrada ern todas as 
obras da l'lll preza. 

Art. !~U. '1\Jda a linha da l'Strada de ferro que faz obje
clo deste contrario será di,·idida e11t quatro scc«:nes, as quat•s 
serão classillradas, construídas c t•·rruinadas da maneira se
guinte: 

A t.• secçao da 1·idade do llio de Janeiro LJt{~ o J:outo 
PIO c1ue tennina a )Jilrl!~ da estrada contratada com Edward 
l 1rice, será concluída nu prazo estipulado uo respediro mn
tracto. 

A 2. ", do ponto em que termina a antecedente até aquellc 
em que se dhídirem os rumaes, depois de transposta a serra 
do mar e nlcançada a mar~cm do rio Parahyba na d írcc~ão 
da Prorincia de Minas (;entes, st•rá concluída no prazo de 
tres armos contados do dia !) dn Agosto de 1857 em diante. 

A 3.", do ponto em que termina a 2." secção até o Porto 
!'\oro do Cunha, será concluída no prazo de !~ annos con
tados do dia U de Agosto de 1860 em diante ; devendo ser 
subdividida em duas partes iguaes, cada huma das quaes fi
cará concluída no espaço de 2 aunos. 

A 4.", do ponto em que se di\iuírcm os dons r:mwes 
att; a Cachoeira na Pnnincia de S. Paulo, onde o Rio Pa
rah~ba começa a ser narP;.:a,,.l, será concluída no espaço de 
6 annos, contados !um hem de !l de /q~osto de 1860 em diante. 
Esta seeção serit suhdiúdíLia em 3 parte~ iguues, cada huma 
das quaes se construirá no espa<:o de 2 annos. 

Art. 50. Se qualquer das secçiics c cada huma de 
suas subdivisões não eslirerrm coucluidas dentro dos prazos 
marcados no artigo antcePdenlc, poderá a companhia ser 
multada, quanto á 1.• secção, na quantia <'Stipulada no con
traelo celebrado com Ed" ard l 1rice; e quanto ás outras e suas 
subdivisões, na somma de 10.000~ a 20.000~ por cnda huma. 

Novos prazos, que não exccdiio de huma terça parte dos 
primeiros, serão marcados pelo Governo; e se tlndo elles a 
secção ou sccçõrs não estiyercm acabadas, a multa será elc
nda ao dobro, e assim por diante. 

Os períodos marcados para a conclusão das secções não 
serão alterados em consrqurncia da demora occorrida em algu
mas dl'llas. 
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Art. E1. A companhia p<idc perdPr S!'U privilegin, a ga
rantia do juro, ou ser multada nos seguintes casos: 

1." Se os planos referidos dos Arts. !,.3 o 1,5 não f<H\~111 
apresentados ao (;uvemo no pra"'o HHJ.reado, u companhia 
s1~rá multada na quantia de 4.000:tP. 

Hum novo prazo de não menos de ti mezes será marcndo, 
n se na expiração delle não forem os ditos planos apresen
ltclos, caducará este contrato, c a companhia perderá o prí
\ilegio, e lodos os favores que por cllc lhe siw conn·diclo~. 

2." Se no rim de tres annos, contados da dab deste 
mntralo, a companhia se declarar 011 ror dN·Jarü<h pelos 
arbilros do Art. 54 incapaz de realisar a empreza, por ter 
1\nronlrado dilllculdades em levantar o dinheiro neeessario , 
em achar pessoas habilitadas rara contratarem e exet·utarrm 
as obras, ou por quali1uer outra razüo, perdcrit este privile
gio, sem que lhe spjüo resliluidus as multas em q1w tiver 
iuwn'ido. 

:J. o St~ toda a linha nüo estiver acabada e aberta ao pu
hLco dentro do prazo murcado no Art. 4!J, serú a companhiu 
multada na quantia de ::!0.000;;;\. 

Hnm nsvo prazo paru conclusüo dos trabalhos srdt lllar
cado pelo Gon•mo. Prn eonl'onnidade com a d1~cisão dos arbi
tros do Art. 5'~, 110 caso de desintelligencia. Se no fim deste 
novo termo os trabalhos não tstiverem aruhtidos, perderú a 
companltü.t o privilegio, isenc;ües e rarores que lhe garante 
este contrato. 

4.. o Se depois de toda a linha tr\r sido aberta ao publico 
a companhia em qualquer tempo !(>r der!arada incapaz de 
continuar seus trabulhos, ou se os tiver parados por llJais de 
S mezes consecutivos, ou se interromper a rircula~·ão por mais 
de 12 muzes, perderá seu privilegio. 

Arl. 52. Em todos os casos da caducidade de scn pri
' ilegio a companhia conservará a plenitude de seus dir::ilos 
sobm todas as obras que til'er feito e solm~ a propriedade que 
houver adquirido; porém o valor de todas as terras puhlitas, 
madeiras ou outros materiaes que lhe lirerem sido gratuiia
rnente cedidos pelo Govt~rno, e o total de todos os direitos 
de importa~·ão não pagos, serão restituídos ao Goremo; c 
este terá o direito, se o julgar conveniente, de dcsappro;H·iar 
a linha e toda outra propriedade da companhia, segundo a 
Lei de desappropriação da propriedade particular por utilidJde 
publica. 

Art. 53. Se a estrada de ferro cttodos os seus per[ences 
não se acharem em estado satisfactorio de consenacão, o Ce
wrno ordenarú á eompanhia o cumprimento do seu dever. 
ILncndo a este respeito divergencia entre o Governo c a co!ll
panhia , se decidirá a <{Uestüo pela In:meira pre,cri pla no 
Art. '~1. 
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Art. !)/~. Se alguma disconlnncia houv~r <mtre o GoYenw 
c a companhia a n·speilo de seus direitos, c dcverrs, c seus 
respectivos interesses, a questiio será definitivamente decidida 
por trcs arbitras, hum dos quacs será nomeado pelo (;overno, 
outro pela companhia, c o tcrcdro por accordo de ambas as 
partes. No cnso de que 11ão seja possivl'l obter csw a('conlo, 
o torcciro arbitro será nomeado da maneira sq;uinte: o (;o
vemo aprescntnrá ú companhia trcs nomes escolhidos d'cntrn 
os Conselheiros <!'Estado, e a companhia proporá trcs outros 
n0mcs; juntos e'll's sPis nomPs, hum scrú escolhido por 
sorte, c designará o :3." ill'bitro. 

Art. 55. - Quando IHJUYer qualquer desintclligcncia entre 
o Governo c a companhia, para a decisão da qual seja ne
eessario o juizo arbitral, qualquer das partes darú a\'iso ;í 
outra dessa 111~eessidadc P do nome do arbitro escolhido. Se 
dentro de 20 dias da data elo aviso, a outra parte dnixar de 
norrwar o sc~n arbitro ~~ de intimar S!ta nom<'ar:ao ;í primdra, 
o ponto em questiio serü considcr;~do como concedido e abéln
donado pela parte :.~ssin1 em fi1lta. 

Art. 56. Em todos os casos em que se tenha de recorrer 
ao juizo arbitral, a parte contra a qual os arbitros decidirem 
pagará todas as custas. 

Nos casos em que possa ~rr duvidoso para que lado pende 
a decisão <los arhilms scrit ddxatlo a Pstcs o direito tle dP
cic!ir quem pagarú as custas. 

Art. 57. SP al{.mrna allna<:i'ín para o futuro vier a fazPr-se 
na organisação dos !iliuislerios ou no Conselho d' Estado, todos 
os direitos, faculdades e attribuiçi'í('S, ora JWrtencentes por estr 
contrato ao :\linislcrio do ImpPrio e ú respectiva sec<:ão do 
Conselho d'Est::~dn, dereriío periPrH'f'l' ao Ministnrio ou secção 
do mesmo con~:l'lliu qtu~ liJr PneatTt'gado das obras pulJlicas, 
estradas, canaes, Yi::~s fern·as, & e. 

Art. 58. Ficil enl<~tHlido (jLH', no interesse do C.overno, 
assim como no da companhia, esta terá o dirrito, sujeito 
á approvaçãn dn 1;overno, dP substituir qunlqm•t' modo. de 
tracção ou impulso q1w possa ser inventndo ou descoberto ás 
locomotivns actualrnenle Plltpreg-adas, e que oflcrcça ao me
nos iguaes Yantag<'ns de seguranra, rrgularidacle, velocidade e 
economia. 

c\rt. 5!J. A compnnllia na parte rdatiya ú 1." seeção da 
estrada de feno co;tlratada cut Londres com Edward Pricc 
tomará a seu cargo, e sob sua imme!liata responsnbilidadl'. 
todas as ohrigaçõ<:s ro~trallidas pelo (;o,erno por virtude do 
rcspcetiro contrato, assim romo lhe flciio pertencendo todos 
os direitos que pelo mesmo contrato competem ao Gon~l'll!'. 

Art. GO. A companhia fira obrigada a satisfazer todas 
as indemnisaçiies ck terrenos, c qua•_•squer outras que poss.io 
ser (lnidns, nos prazos e p1'1:1 forma que for conyerH·ionada. 
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.\rt. !il. Dc\crú outrosim salisfazrr ao (;overno todas as 
sommas IJUC rstc tiver despendido para realisaçilo do eontrato 
cr!Pbrado com Ed\vard Pricc, assim como se obrigará por 
todas as multas estipuladas no mesmo contrato. 

Art. 62. As penas de perda de priYilegio c garantia de 
.inro não poderão ser impostns senão por Decreto expedido em 
virtude de resolução de consulla da secção dos Negocias do 
Impcrio do Conselho d' Estado. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Maio de 1855. -
Lui:; Pedreira do Coutto Ferra~. 



COLLECÇ.\0 ll'.S LEIS DO IMPEIUO DO BlUSIL. 

1855. 

TOJIO 18. 1'.\1\TE 2." SECÇ.\0 3!~. a 

1 1 h O#IWL•íWLIWJJUHa 

DECRETO N. 0 1.GOO- <lc 10 de Maio de 185;) 

Manda executar a Tabella que regula as ta.ras que se devem 
cobrar na con(onnidrule do A r ligo 1:32 do R '[JUlamel!to 
da Instrucção primaria e secundaria , annexo ao Decreto 
n. 0 1.3:31 A de 17 de Frr:ereiro rlc 18SL 

Hei por bem , C'm execnçiio 1lo f!UC 1lispõc o Artigo 132 
do Rcgulnmenlo anne•o no necrdo n.o 1.331 .\, de 17 de 
Fevereiro de t8;)r;., Approvnr c l\landar que se execute a 
Tabella propo~ta pelo Collselheim d'Eslarlo lnspcclor da ln
strucção Primaria c Secundaria do Município da Ci'Jrte, regu
lando as tans que deYcm ser cobnHlas 110s cnsos dcdara1los 
no referido Artigo, a qnnl com este bnixa assign::Hla por Luiz 
Pedreira do Coullo Ferraz , do ~leu Conselho, :\linislro c Se
cretario d'Estado dos Negodos rlo Impcrio, que ;:mim o tenhn 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez 
de Maio de mil oitocentos cincocnta c cinco, trigesimo quarto 
da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Ruhrica de ~lla !llagcslade o Imperador. 

L11i:;; Pedreira do Coutto Ferraz. 
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'l'abclla das taxas •tn~~ 1n~ hão de coht•tu• nos 
cal!óos do Arti;:;o :132 do lle;r;nlanaento da 
lnstruc~ão Prinaaa•ia e Securulaa•iu. a •tne se 
relea•e o Deca•eto tlesta daüt. 

l)or matricula em carla fllJOO nas nulas publicas de 
[nstrucçiio secundaria .... , ............... . 

l~stn disposição comprehende as nulas, para cu.in 
matricula se concedem dentro rio nnno dous perío
dos de admissão, tlevenrlo por tanto ser pnga a 
taxa integralmente, ou a matricula se elfeitue no 
1. 0 

011 no 2." pcriodo. 
Por licença para a nhcrtnra «lc c>cola , 011 aula de 

Jnslrucç.ão primaria c sewndaria ........... . 
l'cla rcnovnção da liccnçn em cada anno ...... . 
Por licença para abrir collegio .............. . 
l>eJa renovação dclla em cada armo .......... . 
De emolumentos por cada titulo de capacidade 

para o ensino de qualquer ramo de Instrncção 
secundaria.. . . . . . ...................... . 

Se o titulo. for para o ensino primario ......... . 
l>or passagem de novos títulos que forem requeridos. 
Por cada certidão de exame para Professor publico. 
l>e]o registro de cada titulo de nomeação de Pro-

fessor publico ........................... . 
Pelas certidões , que as partes requererem, o 

mesmo que se paga nas Secretarias d'Estado. 
Buscas, idem. 

Pelo registro de cada licença sem vencimento até 
hum mez ......................•........ 

Cada mez .......••.....•.....•............ 
Pelo registro de licença com vencimentos até hum 

mez ..........••........................ 
Por cada mcz ............. • ................ . 
Por aviso de dispensa de provas de capacidade nos 

casos 2. o, 3. o e Ji .. " do Arllgo 101 do llegula
mento da Instrucção primaria c secundaria de 
17 de Fevereiro de 185~· ................ . 

Se for para a primaria ..................... . 

2.'J.;tt000 

25~()00 
12;tll800 
51 ;jjl200 
25 ~600 

20 ;!\lOOO 
10;jtl000 

() ;jj)OOO 
10;jjl000 

10;jjl000 

1 ;jj) ()()() 
1$000 

2;jjl000 
2;tf>OOO 

20;jjl000 
lo ;j'\l 000 

Jlalacio do llio de Janeiro em 10 de Maio de 1855,
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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llECRETO :\". 0 160J -de 10 de 1\laio de 1853. 

JJ;[anda e.r:ecntar as Inst rucçiJes para os e.r:amcs de que trata 
o Art. 112 do Regulamento dn Jnstrucçào primaria e sc
Cltndaria, annc.ro ao Dcr:reto N. 0 1.331 A, de 17 de Feve
reiro de J85'L 

Conformando-me rorn o que propoz o ConsPiheiro d'Estarlo 
InspPdor da lnstruq:ão pri111aria e secundaria do J\Iunicipio 
da Côrtc, c com o parcen <lo respeetivo Conselho Dircctor: 
Hei por bem Approvar (~ ;\!andar exPcutar as InstrucçüPs que 
se d•~vcm observar nos t•xaHH~s de ([LW trata o Art. i 1:! do 
H(~gularncnto anncxo ao J)l'crdo 11." 1.:131 .\, de 17 de l'evc
rciro de 1851~, c que com este bai'ião assignadas por Luiz 
Pedreira do Coulto Ft·rraz, do :\leu Conselho, :\linistro e Sc
erdario d' Estado dos \egocios do lrnperio, que assim o teaha 
entendido e faea executar. J'alacio do Hio de Janeiro em dez 
de Maio de mii' oitocentos ciw:ot•nta e eineo, trigesimo quarto 
da lndcpendcncia e do llll[Wl'io. 

Com a Hubrica de Sua 31Hgestade o Imperador. 

Lui;:; Pedreira do Cvutto Ferra::.. 

lnfiilh•ucções a CfUC se t•efea•e o Jnecr•eto desta da
tu pn.t'lt. os t.~xatnes de t)IIC tr•ata o At•t. :1:12 do 
llt.~;:;u!anu~nto atntexc• uo Uect•eto n." •. :J:JI ·"
de :1' de l•'evereh•o de :ISS.:I. 

Art. 1. o Do dia 1. o a 13 (k :\orcmbro de cada anno cstarli 
aberta na Secretaria da lnstrucção primaria c sceundaria a 
inscripção para os alumnos das escolas publicas c dos collegios 
particulares, que pretenderem fazer exame das rnatcrias que 
são requeridas como preparatorios para admissão nos Cursos 
dos estudos superiores. 

Art. 2. o Para ser· insrriplo' dererá o prelcnde11te reque
re-lo ao lnsp(~clor Geral, apresentando certidão de idade, e 
de haver estudado as matcrias em qu(~ quizcr ser examinado. 

Art. 3. o Organisada na respectiva Secretaria a lista dos 
inscriptos á vista dos despachos do lnspeclor Geral, serão an
uuneiados os dias do exame. 

Art. 4. o O Conselho Di redor preparará nesse prazo hum 
programma de pontos que deverão ser extrahidos, a saber: 
~ 1. o Para os exames de latim , dos autores classicos mais 

difficcis, que o examinando deverá, verlcr para porlugucz. 
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~ 2." Para os d~ franc~z e (k inglcz, dos :mtor~s df' lllf'
lllor nota, c comprPhcnderão ignalrrH·ntf' trechos d1• prozado
n·s naeionaes, que o e\aminando d<~YeriÍ Yerter para a lingua 
d<~ que fizer Pxame. 
~ 3." Para o Pxame d<• rcthorica c pllilosophia os pontos 

indicarão os assnmptos das resrwcliYas 1lisciplinas, q1w os na
minando:; den~m <'\por. 

§ q .. " Os ponlos d<~ historia e dP g<•ographia indicariío p<•
riodns historieos importantes, que os P\arnin:mdos dest'llYoi
Ycriio com os pnlmr·non•s ;;r·ograpllicos quo nelles li\ercm ca
})imcnto. 
~ :5." Os pontos <'lll lim di• mallu~maticas ell'nH~ntnn·s t~\i

girão a d<•monslrat:ão dl' l!H~ore1nas ou dr~ probll'mas gnouw
tricos, c opr·raçiics arillllnelicas ~~ algcbrieas. 

Art. 5." A conunissão de e\amcs serú eomposla do In
spr•ctor GPral como Jll"f'si<IPntc, dr· dons t'\alllinadorcs, c hum 
commissario, llOJIH'ado pdn ( ;m l'l'llO, c di~ hum dos llli'lll
bros do Consl'lho Dirr~l:lor tlPsignado pdo pn·sidr•niP. 

§ 1." Nos dias marcados pnlo lnspcdor (;era I e puhlil:ados 
con1 anlt~ccdencia d!' ln•:; dias ao lllCIHh, n~nnir-~<·-ha no lu
gar c :í hora qun 1'01'1'111 rksig-n;Hlos pelo llH'stllo lnspi•elor (;n
ral, a commiss:1o de n\allH~s com o Snrrdario da lnsp<•r·loria 
(;eral c os cxaminadnn•s. 

§ 2. o Conuuunira!lo o ponto, qtw deve ser tirado por hum 
dos examinandos, a todos os outros da n•spc<·lila turma eom 
a maior publieidade, tomará eada e\aminando assento junto 
de h uma mesa, em fJlW haverü papd, pcnnas, tinta c diceio
n;,rios. 

~ 3. o H e prohihidn aos 1'\:llninandos trazPr de casa eadPrnos, 
papel ou liuos, c br~m assil!l terl'm qualquer communiea~·iio 
t•ntrc si, dcn•ndo dirigir-se aos examinadores em alguma du
' ida que tcnhiit> sobre a r•xacl i dão do texto que h ou 1 erPm 
<''cripto. 
~ 4." Se al::rum l'xaminando perturbar a ordPlll ou pro

ceder rnenos dig-na menir', ser <i arh r~rlido )Ido Presidi~lllP do 
I'Xame, f' se pr!'si5lir rwssa fitlta, s<TÜ e\ pulso da sala, ~~não 
poder;í mai,: fazer e\arrH'. 
~ :-;." l\<•nhmll C'l(<llllinamlo st• retirará da sala sob pre

te\lo algum , snrn oht!'r liceni.:a do Pn·sidenlc da commissão, 
que nesse caso o far;í ar·ompanhar por pessoa de sua eon
lianea. 

%·6." O preparo das provas podrrú durar at··~ duas horas. 
l\o fim desse tempo seriil) cllas Pntrl'gues no esla<lo i'ITl qur~ Si~ 
aell<H"f'!ll. 
~ 7." 11uando o lllllllCl'o dos examinalHios eueder :í capa

eidalie da sala, o Prcsidt•nfe da commissiio de cxanll"s di1 idirá 
o~; inscriptos em lLlrlnas. Cada lnrrna filnÍ C\allH' em hum 
dia eom as rnesmas formalidades, e o ponto, IJIH~ llonvt•r 
sallido a htuua turrna, niiD ser;í mais n·colhillo ;i urna. 
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Art. G.o Findo o tempo rnare;Hlo para o !'\ame por escri
pto, upresenlarão os examinarHlo~ as rcspcdivas pro\ as no estado 
nrn qrw sn aehamrn , assi;.;nando cacla hum o seu nome logo 
eur sc•guida da ulti111a linha qw· li1c~r eseriplo. 

Estas provas sc~nio rubrie:Hlas no alto rle !'ada meia folha 
pdo Pn·sidenle da enrn missão, e dl'pob distribuirias eom igual
<hdt~ J!dos cxaminarlort•s . 

. \rt. 7." Alc~m da prova esr:ripla lrarer:í huma prora oral, 
que nos exanws de linguas vc•rsar;Í sobm leitura, e sobre 
gramrnalica; n se 1"01" tk lingua latina sobre a nwdic:;ão de 
versos: nos de hislona e de fjt'ographia sobre os prineipios e 
noções gcraes de geographia aslronomiea c lerrc)stres; e nos 
das outras disciplinas sohre os prineipios geraes que tiverem 
rdac:ão eorn o ponto que lor:ar ao examinando . 

. \ rt. 8." No dia i rn med iat o mun i(Ia a Com rmssão na sala 
do,; exames, e ant:)s de outro qual((lll'r trabalho, apn•sen
lar::lo os WGllllinarlorr·s as proras qrw llw tiverem sido dislri
!J!Iidas, notanrlo <'!li eada uma [J'H" e,;(:ripto os erros qu() o 
rrs[Jl)t:livo examinando IHH!Vl~l" C0111111ellido, c declarando tam
bc•m por esc:riplo qual a sua opiniiio úc:t•rca do nu•recimcnto 
de rada prova . 

. \rL !J." Os nwmbms da eommissiio, examinando todas 
as provas, e cornbinanrlo-as eom os aponlamrmtos tomados 
sobre os exames oraes do dia antc:rior, pronum~irão o seu juizo 
sobre eada alumno <Í nwdida que for lido o sPu nome pelo 
Presidente, votando por eserulinio seerelo, e por c~sphcras 
branc:as c pretas . 

. \ totalidade ou o maior numero de esphcras braneas ap
pnnão; a tolalidadn ou o maior nUIIH'ro de espheras pn·tas 
reprO\ ão. 

l)uando todaria a rommissii:1 tivPr :lJlJH"o\mlo o nntni
nando por unanirnirLtdr~ dr• \otos, l'l'[ll'lir-s!~-lla o eserutinio, 
~~ nesse euao c;onl(~rir-se-ha a nota dP apprmado eom distinec:ão 
ao examinando que oblircr a tol:d idadt~ dr~ r•splwras braneas. 

c\rt. 10. Se sú eomparf:n:m quatro membros da colltllrissão • 
c: não for possivd substituir lo~o o que litllar, JlOrlr-ní não 
obslaHtc haver o c:xamc. :_..;,. a f<tlta fqr de algum dos exami
nadores, snr<Í dia prclrenclrida por hum dos outros membros 
da comm!ssão, ou pM qur:m o Jnspcr-tor (;cru! designar. 

i\ o cas(l dD S!~!"Pill s(, qtLtl r o os 'o I antes , 'e lwu ver <' 111 pa le 
no julg;unento, imporlur;í isto si 111 pk,; <!pprovar:ão. 

Art. 11. Findos todo,; o,; exallii:S, a cmnrrrissão t•seollwrá 
por cserutinio snerelo e rnaioria ahsolnla de) votos, d'cntre 
todos os examinandos appn11ac!o; unanimemente em eada huma 
das materias que são rcqur~ridas eom:> prqmratorios para ad
missão nos Cursos juridico . .;, o,; llfl\1.' mais distinctos .. \os trcs 
primeiros na ordem da YDlação ser;í eonl"erido algum dos sc~
guintcs prernios ú escolha do Pxaminando. 



1. 0 Is1'nçào dos dirPitos de matricula nas Famldadf's de 
rstudn su pcrinres, ou 

2." A mesma isenção dos direitos de matricula no Cnllegio 
de Pedro 11. para tomar o gráo de Bacharel, ou finalmente 

:J." Prderencia de admissão no dito Collcgin como repetidor . 
. \os Ires sq~uintes será concedido lambem á sua escolha: 

1." Isenção dos direitos de matricula no Collegio de Pe
dro 11, ou 

2. o Prcfcrcncia de admissão no dito Collcgio como rcpl'lidor. 
Aos tres ultimos prcfcrencia de admissão no Collegin de 

P1•dro 11. como r~pctidor. 
Se houycr empate entre dous ou mais examinandos, a 

sorte marcará a prefcrcncia. 
Art. 12. O lnspector Geral darü conta ao Ministro do 

lmpcrio do proct•sso e resultado dos exames, rcmettendo-lhc 
a lista dos approvados com a declaração de suas idades, c 
lios collegios e aulas ~~m que tiverem aprendido, c bem assim 
dos reprovados, e do~ que se insereYcrem e não cornrwrP
cPrcm. 

Scrú publicada logo depois lmrna lista contendo os nomPs 
dP lodos os que tiverPm sido premiados, e dos 11ppr0\ a dos 
com a deelaração elo gráo de apprmação. 

Art. 13. Com a certidão de haver obtido a nota de ap
pnwado no exame de todas as matcrins respectivas d(mlro do 
''spaço de hum anno, será o examinando admitlido ú matri
cula, independente de novos exames, nas 1-'aeuldad!•s de Psiu
dos superiores que quizerem frclruentar . 

. \rt. H. Dentm do prazo de tt·es annos contado~ da 
publicação destas Instrucç.ões, poder<Í o Ministro do Imp1~rio 
JH'Trniltir que sejão oracs os exames de philosophia P de re
thorka, de que tratão as mesmas I nstrucçiiPS. 

'\este easo são applicaveis as disposições das Ins!n)('(;ües 
de 2í de Dczembm ultimo, na parte em que se rcft•rprn a 
taes exames, as quaes d(wcm ser rigorosamente ohscrradas nos 
rrli·ridos exames. 

Palaeio do Rio de Janeiro em lO de Maio d1• 1855.
Luiz Pctit'eira do Coutto Ferra:. 
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COLLIC(:\o H\S LEIS llO Dli'EHlJl no BR\STL. 

I S.!;). 

TO.)[O 1S. 1'.\ 1\TE ::!. " !-IECÇ.\0 3;)." 

TlECHETO N. 0 t.GO~-de H tle .\laio tle 1835. 

Fi.xa provisoriamente o ma.x:imo do capital da Rmpre::;a da 
Estrada de ferro da Bahia, COIIfractada por Joa

quim Francisco Alt·es /Jranco JJwli::; lJarrcto. 

Havcnuo-~lc representado .Joaquim Francisco Alves Bran
r·o Muniz Barreto, conces~ionnrio da E~trada de ferro da 
Província da Hahia, so!Jrc a llCcessitlade de fh:ar-se provi
soriamente o maximo do capital, sobre o qual deva ser 
garantido pelo Governo Imperial o juro de cinco por or, 
em virludc da condiçiio 2t• do Decreto N.o 1.299 de 1!) 
de Dezembro de 1853, visto ser-lhe impraticarel formar 
sem cs~a lhaçiio huma Companhia na Inglaterra , e abter 
a as~ignatura das acçõcs constitutivas do seu capital; Atlcn
dcndo <Ís informações prestadas sobre este objedo, e Con
formantlo-;\lc nesta parte com o parecer da Secçllo dos 
~e~orios drJ Imperio do Conscll10 d'Estado, ctarado em 
Consulta rle 13 de Abril pro'\ imo findo, Hei por bem orde
nar o seg11inte : 

Art. 1.° Fica proyisoriamentc fixado, para a garan
tia do juro de cinco por cento, em hum milhão e oito
centas mil libras esterlinas o rna-dmo do capital para a 
eonstrucção das primeiras \'intc lcgnas da estrada de ferro 
du Província da Bahia, a que se refere o Decreto N.• 1.299 
de 19 de Dezembro de 1 H 53, c da qual h e C61ncessionario 
.Joaquim Francisco Alves Branco 'Iuniz Barreto. 

Art. 2. o Niio ob~tantc a lhn~·;io do maxiruo do capi
tal do Artigo antecedente, se a sornrna, definitivamente des
pendida na constmrc;:iio das referidas vinte lcguas da es
trada c seus pertences, for menor do que a designada no 
dito Artigo, o Governo niio gnrantirá juro scniio até essa 
quantia. Se pon~m a dita somrna for maior do que a fh:a
rla , (lc 1.800:000 libras esl<~rlinas, neste caso o excesso 
ni1o gozad da gamntia de j11ro. 
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Art. 3. 0 A Companhia fica ohriga!la a ttprc.'ientar á 
approvação uo l~overno todas a> planta-; c or~·ament os nc

. cessarios, com os convenientes csdarecimentos, antes tlt! 
· começar as obras. 
.. Art. .~.o J<'ica rcvogatlo o Dcercto d1! 11 de Man;o 

de 185 .. ~, c marcados á eompanhia o prazo uc hum anno 
rontado desta data, para a aprc~cntação dos ditos pla11os 
e or~·amcntos, e para o começo dos trabalhos da con,truq·ão 
da estrada de ferro, c o de doze annos para a conclusão 

.. de toda a parte da mesma estrada comprchcndida nas 
primeiras Yinte leguas , sob as penas impostas na condi~·ão 
5.• do Decreto N. o 1.2U9 de 19 de Dezembro de 18;);} , 
o qual continúa em vigor, excepto na parte alteratla por 
este Decreto. 

Art. 5. 0 A Companhia nfio poderiÍ emillir acções, 
nem promessa,; de acçõc~, emqnanlo ~;cus Estatutos não 
forem approvados pelo (~ovcrno. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do :\leu Conselho, 
)Jinistro c Secretario rl'Estatlo dos Negocios do Jmpcrio , 
assim o tenha entendido e faça exeeular. Pulado do Rio 
de Janeiro em quatorze dn Maio de mil oitocentos rincocn
la c cinco , t•rigcsimo quarto da Intlepcrulencia c do 
lmperio. 

Com a Rubrica de .';na )lngcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Courto Fernt::. 
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DECltETO 1\." HiO:l- dr H de )I aio d•~ 18::>5. 

JJá novos E.~tatulos á Academia das lll'llas Artes. 

Usando da autorisa~ão conc('(Jida pelo I>ecr!'lo l\'. • 805 de 
23 Setembro de 185~: llri por bem que na Academia da.~ 
Bcllas Artes se observem os Estatuos que com Pste baixão assi
gnados por Luiz Pedreira do Coutto l'erraz, do Meu Consrl110 
)linistro c Srcrctario d'Estado dos Ncgocios do lmperio, qur 
assim o tt>nha entrndido c faça necutar. Palacio do Hio de Ja
neiro em quatorze de l\laio de mil oitocentos cincoenta c cinco, 
trigesimo quarto da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagrstãde o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra:. 

Estatutos da ..t.eatlemla das llellas ~rtes. 

'l'l'l'lli,O I. 

JJo Corpo A.caàemico. 

Art. 1." A Academia tPm por fim o Pnsino throrico r
pratieo das Hdlas .\rtes, e a sua propagat;ão (' aperf•·i~oa
mento. 

Este ensino sPr;i dado por professorPs nomr·ados pdo Go- ' 
vemo Imperial sobrP proposta do Corpo Aeademico. 

Art. 2. • Os professores formarão duas dassl's dislinrlas; · 
a dos elfectivos , c a dos honorarios. 

A rcqnião destas duas classes, presidida pelo Ministro e · 
Secretario d'Estado dos Ncgocios do lmperio , ou pelo Dircctor . 
da Academia , constituirá o Corpo Academico. 

'I'ITULO 11. 

Do plano dos Estudos. 

Art. 3.• O Curso de Estudos será dividido em 5 Secções: 
a saber: 

Archit•·etura. 
Escultura. 
l'iutura. 

·.i 
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Sciendas <H'CI'Ssorias. 
l\Juska. 

Art. '~.o As Sen;iies s<'riio compostas pda manPira s<'guinle: 
A de Arehitectura eomprelwmlPrá as cadeiras de 

Desenho {~eonwtrko; 
Desenho d1~ Ornatos: 
Architectura Civil : 

A de escultura abrangerá as cadeiras de 
Escultura de Ornatos : 
Gravura dP mPdalhas e pedras preciosas: 
Estatuaria : 

A de pintura se comporá das cadl'iras de 
Desenho figurado : 
Paisag~~m , flon·s e animaes : 
Pintura historica; 

A de Sricneias aci'PSsorias tPrá as caddras d1~ 
Mathematieas applieadas ; 
Anatomia c PhisiolnJ.(ia das paixiiPs ; 
H isto ria das Artes, Eslhdka P Areheologia. 

A de :\lusiea sPr<Í formaria 1k todas as cad1•iras, qw~ 1'\is
IPm , c das que se erearPm no rPspec·tiHl Consenalorio. 

Art. 5. o Cada Secção formará h uma Commissiio da Ant
demia , composta dos respectin1s }lrofessores , sendo c:ada huma 
das mat!'rias, em que se aehiio divididas, Pnsinadas vor hum 
professor especial. 

'I'I'I'IJI,O 111. 

])os Empregados. 

Art. G. o Al1~m de hum Direetor, <' dos profPssorPs arima 
declarados, havPrá na Academia hum SPeretnrio, hum Conser
yador da Pinacotheca, hum Porteiro, c hum {~uarda. 

Art. 7. o O ])irector sPní nomeado por J)eCTeto lmpPrial, 
o Conservador, o Secretario c os Professoros ciTeeliYOs e hono
rarios , serão nomeados pela mt•sma fúrma , mas snhn~ propos
ta do Corpo Acadiimico. 

O Portdro e o Guarda se-lo-hão por Portaria do Ministro c 
Secretario d':Estado dos Nq~oeios do Impcrio, precedendo pro
posta do DirPctor da Academia. 

Art. 8. • Alêm dos Professores cm~ethos c honorarios , que 
são membros natos da Academia , esta terá mais 2 dass<'s de so
cios , com a dcnominac;ão de -Membros honorarios P l\IPmbros 
correspondentes. 

Huns c outros serão escolhidos pPlo Corpo .\rademico com 
approvação do Governo Imperial. 

Art. 9. o O Dir<'clor c os Professores eiTI'eliYos ou h o nora
rios, o Secretario , c o Conservador, prestarão no dia, em que 
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lomart'lll )HJSS<', o juraml'nlo t·onstan:c da lilJ'Inula que for dl'
signacla IWio (;m·l~rno. 

Os outros l'mprq~ados prcstariw o jnranwnto do Pst~ lo. 

'1'1'1'1!1,0 1\'. 

Dus tralmllws Ararlcmicos. 

,\rt. 10. A Aca1lPmia das 111-llas Ar!Ps no dt•sPnlpt•nlw rlo 
lim dP sua instituil;ão, P no intuito dt• promon~r o pro~n~s~o das 
Artt•s no Brasil, dP eomba!l·r os ~~rros introduzidos <'111 nwtPria 
de gosto, de dar a lodos os artl'factos da industria nacional a con
renil'ntP JH'rfl'ição, e l'Jn lim no dP auxiliar o (;owrno 1'111 tiio 
important1~ ohjPclo , empregará na propon;ão dos recursos qtw 
tiYt'r os sq;nintes HH'ios: 

J. o O !'nsino theorico I' pratico das matPrias dedaradas no 
art. 'L o 

2.° Concursos pu!J)icos P parlicu)arr·s: 
:!. 0 E\posiçiíes publicas: 
Í. 0 Premios aos ml'!hon•s trabalhos artislicos: 
1). 0 YiagPns de seus a)unmos mai:i dPstindos ;i Europa a 11m 

de sP aperft'içoan·m : 
G. 0 Applicação das materias que formão o plano dl' Sl'll en

sino ;í industria nacional ; 
7. 0 Hmna Hihliotl!l'ra espl'rial ao ohjt~!'lo dl' sua instituit:fío; 
l:l. o Seso;i'ít'S publicas, em que SI' lcião I'S!'l'iplos sohrP as ar

tes , I' se discutfío matPrias coJH'PrnPnll's ao seu pro:n't•sso : 
!l. o Puhlic;u;:lo d1~ hum pt•riodico consta !I(! o de t1•\lo ~~ I'Slam

pas apropriadas; 
,\ rt. 1l. O I'Hsino tlworico <' pratico S!'l'iÍ dado nas horas 

que fon~m d!'signadas <'111 huma talwlla organisada pdo Corpo 
Aearkmico ~~ approYada pelo (;o\t'l'no no IIII'Z UI' Feyereiro d1• 
cada anno. · 

Os Profl·ssores não podt•m diminuir o !Prnpo do t•nsino nem 
prolon;ja-lo por mais de meia hora alt'·111 do prazo 11ue for mar
e<Hlo na dita tahclla para cada aula. 

Art. H. Os Cursos academicos eorneçariio no 1. o dia util 
rlo llli'Z d1~ l\Iarço , e findarão no ultimo de ( >utnhro. 

E~ceptuão-se as aulas de ~Iathematieas e de Anatomia, que 
deverão continuar, por ordem do Di redor, at1; o dia 15 de .\o
\embro, se assim for n1~cps,;ario. 

Art. 1:J. A Academia durant1~ o lPmpo leetiYO estará aber
ta todos os dias que não forem de guarda , de festa , ou de lute· 
nacional declarado pelo Governo, e ~'xcepto ás segundas feiras, 
quP serão dia;; feriados, quando não houver outro na semana, 
os dias de entrudo atí~ I(Uarta feira de dnza, os da Sf•mnnn San
ta e os da Pasrhoa at(· St':-iUnda !'eira inrlu~i\l'. 

l 
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'1'1'1'( :1,0 ,-. 

Do l'llsino 1· zwogrmmna dos nula.~. 

SEO.:.\o I. 

Da aula rio mor/cio riro . 

. \rl H. .\lt\111 da.~ aula:• PSJH'l"ifirada.-; no .\rt. 1." haYI'I'<Í 
mais hu111a !IP110111inada a Aula do nwllc·lo Yin>, a qual SPI';Í 
n·gida c•m cada sPmana J>or hum Prof<~,;sor P!lrrliYo llll hcmo
rario sPgundo as in:;trur<:ik:;. qtw ron•m l'\jH'didas pdo Corpo 
.\ radl'IIIÍCO . 

. \rt. 10. .\ rse.olha do,; modelos YÍ\OS para Psla aula S<'r<Í 
1\•ita pdos Prol"Psson·s das S<'rçii<'s de Pintura, <' Escultura, qw· 
o:i dPYerão procurar <'111 toda,; <H Yari<~dad<'s da Psp<'eiP huma
I.a , a fim d<' <pw os artistas o-; possão estudar l' tidmentP n·
prPsentar <'111 suas eomposil;li!'s . 

. \rt. 16. Ao Proli•ssor qnP Pslivl'r dP sPmana 1wsta aula cnrn
pde ; <'\erePr a policia <' a Yigilan~:ia lle<:P:isaria ;Í oniPilt P 1'1'

gularidadP do.> n·spl·ethos trabalhos. 
Art. 1í. Só s<~riio nl']la admitlidos os ahunnos l(UI' por suas 

hahilila<;ií!'S ron•m dl'signados pdo Corpo .\cadi'IIIÍ<"O no prin
dpio do anno, os prolhson•s, " os artistas qw~ oblin·n•m tio 
Din•l'!or licc•nt;a PSJll'l'Íill para ahi S" P\<'n·it<HPIII. 

SECÇÃO 11. 

Do dc:;en!w geomctrico c i111111sfriaf . 

. \rt. 1H. A aula dt• clPsPnho ~Ponwtrirn spr;Í diridida rm 
duas S!'l'iP);: a 1." complt'IIH'lllar da cadl·ira dl• rnalhPmatk;.;s 
r(llnstar;i do d<•:•Pnho linear: a 2." t!P applil":!lJít'-i l':iJH'l'ÍaPs do 
llii'Sillo d<'Sl'llho ;í indtt-;lria ronl(ll'lllt' a prolbsüo 011 tlt·stino dos 
ahllllllos. 

Art. 1!l. To<ios os altiiiiiiO.-i s;lo ohrig-;Hios a l"l'l'l(IH'ntar o 
<msino da 1." Sl'l'il' anlt·s dP passarem para o t''illldo dt· qu:!\
qtwr outro ramo artistiro. 

0:; trabalhos desta sPriP durarão hum nnno IPcliro, du
ranlt~ o qual o n•spt•ctiYo proli•ssor PnsinariÍ aos alumnos o 
d!'s<'nltn dl~ liguras gt'O!IH'Iricas, o elas tn•_, ordl•ns ~r<'~as <' a 
tlll'oria das somhras. 

O nluiHno qw~ <kntro rio annn não st• arhar l!abilitado 
rw.;ta Inatf'l"ia t·cmlin•tar:í a rn·qnt'lllar a llll'Silt<l ;ntl:l no anno 
s··~uinl•·. 
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SFC!;Ão Ill. 

lJo lhsl'lll/0 de ornatos . 

. \ri. :w. 'la aula dP dt•st•nho tlt' ornatos, clrwr-sP-ha 
ensinar toda a sorte ti•· ornatos e arrhikdoniros ~~ iiHlustriaPs. 

Da Architrctura civil. 

:\rl. 21. O Proft•ssor da aula tlt• :\rdtitt•dura eiúl Pxpli- • 
rar{t a SPUS alutllnos twlo quanto for rdativo ao raraell'r P ~ 
composit;ão dos l'dilit"ios, ;i PUrythmia, ;i ronstrUt:<;ão, distri-
huit;ão , I' on.:amt•ntos dos IIIPSIIIOS. 

Art. 22. Nr•nhum alnmno podení matricular-se nesta aula , 
sem qm• tPn h a sido aJlprnrado na <k :\latlll'maticas, e frt>qw·n- 1 
ta do satisfadorianlPntP, ao mt•nos por hum anno, as aulas de 
dPsPnho geoml'trico P dP ornatos. 

SFCÇÀO Y. 

Da Escultura de ornatos . 

. \rl. :l:l. .\Psla aula SI' Pnsinar;í a Psrnllura dP toda a sortr 
dl' ornatos tanto archiiPdonkos como industriaPs. 

Art. 2!~. A Arlt• et~ramit·a no qw· he relatiro ao. Pstudo 
das fórmas e ornanwntos dos 'asos, lambem será ensinada 
nesta aula, lwm como a ArtP de moddar P t•srulpir plantas " 
;mimaes. 

Art. 25. O PrnfPssor desta eadeira proeurará por si, c 
por conselhos de pPssoas habilitadas, melhorar entrP nós a dita 
Arte, não só no taeante ;í bcl!l'za, nrranjo, e elegancia das 
1\'Jrnta;;, eomo no qUI' h!' ('OOCPrncntc ao ensaio das mt>lhorrs 
argillas, c dos nwthodos nwis aperfeiçoados de pintar c lidrar 
\asos. 

PaJta o bom pn·Pnehimtmto da 2. a partP destr Artigo o Di
n·ctor mandará lonwePr tudo quanto for ncecs>ario. 

Art. SW. Aos alumnos mais adiantados o Professor fará tra
lHllhar em madt•ira, granito, rnannore, I' outros matl'riaPs que 
julgar t:Oll\l'lllt'llti'S élll 1'\l'l"l"it·io, I' JH"II~I'I'SSII <la I"PSJWdi\a Íll

dw;tria. 
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SECÇÃO Yl. 

])a Gravura de mP-dalhas e dP. pedras preciosas. 

:\ rt. 27. O Professor da Cadeira de Grayura !11' lllf'dalhas 
,. til' pPdras pn~dosas, al1\111 dos t•studus e 1'\l'l'l'irios proprios 
d"Psla arte farú 1:0111 qw· seus alunmos di'Sl'nhem 1'111 ponto maior 
os IIIIHldos que llws aprPscntar, assim como SI' l'xereitPm por 
m••io do dt•st>nho na eomposição de grupos c alkgorias. 

Os alumnos durant1~ 1•st<•s 1'\l'tTil'ios SP applil'ariio Sl'lllpre a 
I rahalltos llll'lallicos, ~~ d1• ]Wdras . 

. \rt. 2H. ~ú poderão st~r matriculados n"esta aula os alumnos 
qw· tiven•m sido approvadns na dl' :\latlH•rnaticas applieadas, ~~ 
rr .. qw·ntado as de ()psenhn gPomPtril:o, I' figurado, terulo ad
quirido na ultima pleno •·onh<'l'iiiH'nto das lúnnas, " do daro 
••scuro. 

SECÇÃO YII. 

Da Estatunria. 

Art. 2H. A Estatuaria s•·rú Pnsinada conlimn•· os bons 
princípios da escola elassira, e sPgundo a prati•·a rerom1nendada 
aos PscultorPs " gravadorPs nos Arts. 2fi ,. 27, a~sim romo os 
pn·seriptos aos pintores hislorieos nos Arts. ;l(j I' :n. ~ú poderão 
ser matriculados n'esta aula os alurnnos habilitados na l'onfor
midade do ,\rt. 28. 

SECÇÃO Vlll 

J)o Desenho figurado. 

Art. :m. O ensino do Desenho figurndo sr>rn diYi1lido em 
duas sPries, a de eopias de estampas, I' de copias do natural , 
ou f'studo do claro <'seuro. 

A rl. 31. O Proff'ssor desta cackira dewrú ewpn·gar todo 
o seu zelo e esforços a fim de que Sf'Us alumnos se apPrl'eit:;oPm 
na arte de bmn contornar, e na de exprimir com pcrft~ição as fór
mas por meio da luz. 

Art. 32. O ensino desta matcria não tem tPmpo limitado, 
ficando dt•pimdPntP da aptidão e aprov<~itamrnto dos alumnos a 
sua passag1·m para as outras aulas, que scrú dPtermiHada JWlo 
Corpo Aeadl'mit·o. 

Art. ~1:l. A matricula de qualquer alumno nesta aula dc
petult• cssPnl·ialrnente de prl'via appmvação na de Matlu~malicas 
appl iradas, ~~ dP fn•q•wneia rom aprovf•it.anll'nlo na 1h· Ue-· 
s•·nho gl'llllll'lrko. 
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SECÇÃO J't. 

Da aula de paisagem, flores e animacs. 

Art. 3!~. O Professor de Paisagem ensinar;í o !IPSPnho da 
sua cadeira, c fica obrigado a ir com os seus alumnos mais adian
tados estudar a natureza, c fazer-lhes ;Í vista dclla as expli
cações que forem convenientrs. 

Art. 35. Os alumnos !(UC tJrrtcndercm matricular-se nPsta 
aula deverão mostrar que forão approvados em l\Iatlu•matieas 
applicadas, c que frequcntárCto com proveito a aula de Désenho 
zcomctrico. 

SECÇÃO X. 

Da Pintura !tistorica . 

. \rt. :JG. O Prof!~ssor da cadeira de Pintura hislorica terá 
cspec:ial cuidado em aperfeiçoar os seus alumnos na arte de 
modelar as fórmas, nas regras d!~ compor p, firupar, c nos 
conhecimentos ncces::;arios para bem illuminarem os objectos. 

Para este fim f<H<Í com que pintem grupos de bustos, 
c cstatuas antigas, c se PxcreitPm na aula do ·:\loddo Yivo, e no 
estudo da anatomia c physiologia dos pintorPs. 

Art. 37. Aos alurnnos mais adiantados adestrará na com
posição de objectos historicos, preferindo SPrnpre os nacionaes, 
ou reli~iosos. 

Art. 38. Nin[.\ucrn ser;í matriculado nesta aula sem ter si
do approvado no curso clP :\lathematicas applieadas, e frequenta
do com proveito o do D1~senho geometrico, c o do fi~urado. 

SECÇ:\o XI. 

Das 1lfathematicas applicadas. 

Art. 39. Para qualqw•r almnno podPr sPr admittido na aula 
de l\'lathcmaticas applicadas !11: indispPnsav•l que saiba ler, escre
ver e contar as quatro <'Sjll'eies de numeros inteiros. 

Para veriticar-s!~ esta circunstanda serão todos os annos 
nomeados dous examinadores pelo Direetor da .\cadPmia, que 
os prcsiderá, c com cliPs 'otaní. 

Art. 40. O Profe~sor d<>sta CadPira ensinará todos os ele
mentos indispcnsavcis ao .\rtista, e no correr do seu curso irá 
fazendo as devidas appliea(;!1Ps. 

Art. 41. Logo qtw tiver Pnsinado a Stereonomia, os obri
gará a exereieios pratifOS e graphieos; assim corno ao levanta
mento de plantas e nivelamento de trrrcnos quando explicar 
Trignometria e a iguaPs cxereicios no ensino da perspectiva. 
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Tars rxercios deverão acompanhar o anno kctivo atl• o fim. 
Art. 42. Os exames da aula de l\Iathematicas começarão 

logo que ella se encerre: servirá de examinador o respectivo 
Professor, c serão julgados por elle, e por mais dous Proli•ssorcs 
•'ITectivos ou honorarios nomeados pelo ])irPelor. 

SECÇÃO XII. 

Da Anatomia e J>hysiologia das pai.rues. 

Art. !,.3. O curso de .\natomia diYidir-st~-ha ern theorico e 
pratico. 

Os alumnos desta aula, sob a insprcção do rcspt'ctivo Pro
li·s'>or, desenharão c esculpirão ossos e musculos, exercitar-se
hão em desenhar o modelo vivo c descr•~vrl-o ;mntomieamente 
a fim de conhecerem perfeitamente o arcabouço hnmmw, c seu 
revestimento. 

Art. 41L Nesta aula deverão haver concursos PSIWCiacs de 
myologia c esteolo;;;ia, assim como hum estudo assíduo sobre 
os caracteres exteriores de todas as modifieaç.fics da espceie hu
mana, conforme for declarado no respcetivo programma for
mulado segundo o disposto no Art. 102. 

SECÇÃO Xlll. 

DeL Ilistoria das Bcllas Artes- Esthctica e Archcologia. 

Art. 45. Este curso alôm da exposição oral que dne fazer 
o Professor dos factos c dns theorins que lhe são proprios con
stará tambem de drmonstraçõcs graphicas P pla'iticas já rm pe
dra, já por via de modelos, de sort1~ que os alumnos corn
preltendão com a conveniente perfeição o objeeto da Cadeira. 

Art. 46. Nenhum alumno poderá sPr ndrnittido a este 
curso, sem que tenha tres annos completos de estudos na Aca
demia. 

SECÇÃO XIV 

Perspectiva e theoria das sombras. 

Art. 47. No curso de perspectiva, c de thcoria das som
bras haverão concursos entre os alumnos lk l\Jathcrnaticas e 
Desenho geomctrico, com o fim de resolverPm problcmas va
riados, que sirvão de exercitai-os c de apurar o Sf'll dPsPn
volvinwnlo nas respectivas materia,;. 
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Todos os discipulos da Acade11tia , ~~~111 t~\l't'(lt;ão, I'OIWIII' 
rerão lrcs v<~zes por :111110 a Psles <'mu·.ursos nos quaes sP in~o 
augmentandn as diiJiculcladt•s ;i proport;ão do seu 11-Htpo na 
Academia, e de seu aproveilanwnlo. 

Art. 1.8. Aos Proft·ssorPs dP 1\Jalh<'maticas applic·adas, e 
das sPcçües de Pintura ~~ Architvdura compete a direcc;;-lo destes 
concursos. 

sm:ç,\o xv. 

Art. !~\). O Dirl'ctor e Professon·s rio Consen ai o rio de 
Musiea formarão a srcçfio ou eommissão dt• :\lusiea. 

Reg<•r-se-hiio tod;nia por suas in!'lrucções Pspeci;ws, niio 
ficando sujritos aos Hq;ulamenlos da Acad<·mia sc~não nas dis
posiçiies ger:ws a todas as artes. 

Arl iiU. O c~nsino e os <'oncursos Plll :\Jusica SI' farãn IHJ 
edilieio do Conservatorio, onde~ SPI'ào dirigi<los e jnl;~:1tlos pelos 
respectivos ProfessorPs 

Art. 51. As outras commissiies ou SC'cc;cies niio tc·rtio yn[o 

nas materias 1ksta srn:ão, assim como os Profrssorc·s do Ccllt
servatorio não o lerão nos ohj<•ctos do PIISino art istico da .\ca
demia. 

ExcPptuão-s<~ sômente os casos em qtw o corpo AradPmiro 
representar as BPllas Artes "'" gPral, ~~ <·omo tal ti1Pr r!P di
rigir-se aos altos pod<·n·s do Estado. 

Exceplua-se tamhem a co Ilação dos prr~mios, I[ IH' sPr;í li~ila 
na Academia em SPssão publica, formando o Cons<·natorio a 
sceçilo dP l\1 nsiea. 

Art. 52. Para q11e l<·nlta lugar a rolat;iio dos pr«'mios, o 
Director do Consen·atorio, depois do julgamento dos prerniandos 
olficianí ao Diredor da Academia para que mandn apromplar 
as medalhas, e SP dPsi!:(IW o dia para a distrihni<:iio dos Jm'
mios. 

Art. 53. As composiçiies originaes, que tiverem dado lu
gar a estes premios , ou os authographos dos mesmos , liearão 
em deposito na Bibliothcea da Aeadmnia. 

'I'I'I'ULO VI. 

Dos Concursos publicas e particulares. 

Art. 54. Todos os Artistas podem tomar parte nos con
cursos da Academia, ainda nwsmo que não srjiio filhos de !la. 

Exccptua-sc : J 
1. o Os que tiverem mais de 30 annos de idade ; 
2." Os que tiverem feito seus estudos fóra do lmperio; j 

~ 
~ 
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:J." ( ls t·stran~<'iros qtw não lim•m lilhos da Ar;Hkmia : 
'.." ( ls l\lt·rnhros do Corpo At,adPtnico. 

Art. !):i. Para a admissão a estes concursos h;1sla tliH' o 
candidato dirija huma pi'lit;üo ao Din•clor. 

I' ara os eoncursos pnlJiieos pnri'•m lu· i nrl ispnns;l\ d a i ns
cripçüo, a qual st• oht<•r;í por nwio de n~qtwrinwnlo ao lli
n·clor, <' por deliber;H;üo do Corpo Anu]f'mico. 

Arl. ilG. As vaf.(aS de ProfPsson·s da Aradentia snilo pn~en
rhidas por conrurso, st~mpn~ que o Corpo .\radPntiro lli-lo jul
;.:111' mais <'Oil\'l'.nit•nle aprt'S"lllar ao Cmt"l'llo lll!Jll'l'i;tl alglllll 
l'roli•s-;or lwnorario de llll'rito trallsrt·tHil'lltt• . 

. \rl. 57. As sohn·ditas \'il~<ts podPrão rOJH'otTt'r <' s1•r p::ra 
ellas propostos JWio Corpo Acad!'Hiiro os t•stran; .. wiros: llliiS sú 
Sl'rão HOlllt'ado:.; por conlraeto rom o (;mPrno ltliJH'rial. 

(luando se qnl'irão naturalisar Cidadãos llrrsill'lros lerão 
direito á sua jnhi!;u;ão, contando o seu lt•ntpo dt~ sPn i<:o do 
dia 1'111 que depois tk Proft•s;orPs liwrr·m suas dc·c·lar:u;üt·s JW

ranlt~ it llluslrissima Calllara i\lunkipal. 
Art. 5H. Em todas <ts matt•rias do Pnsino ,\carl••ntit·o !ia\T-

r;í r·otH',nr~o,; que SI' dPnonlinitl'i-111 -l'artirttlan•s ---no li111 tk 
carta trimPsln~. 

~o fim do anno terão lugar outros com a dl'llon;initriio dt~ 
rotH.:ursos p11blicos para os pn~nths de 1. J on\1'111. 

,\ri. 59 l\os concursos publicos os trabalhos dnnão st•r 
mais imporlanll's, ~~ snriio r·xhihidos ao publico por 111ais dl' 
hum dia. 

Nos parlieularns que não passaf't'lll r!P hum llll'io rlt~ f'lllll
lação entre os alumnos, snão os trabalhos expostos nas aulas 
para serem julgados pr~lo Corpo Aendcmiro. 

A ri. fiO. O Corpo Aeademieo nüo ultimará o sru juizo 
<Ícerea de tlua\quer coneurso, sem que a Commissão a que 
pertencer a materia, tmt h a apresentado sobre l'lln o Sf'U pan·t·er 
por cseripto. 

Este parPcer sf'r<Í diseutido JWio uwsmo Corpo !' s<'• r!Ppois 
de approyado por ellt~ produzirá st~lls cfli~itt,;;. 

Art. fi1 Os conenrsos puhlicos vrinripiarüo no dia !.i de• 
Novembro, e findarão 110 tempo que for mari'<Hlo. 

Os coHcursos para os prf'mios serão n•gulados por lnslnu:
çõcs espf'eiaf's do Coql'l AcadPmico, preel'd!'mlo approva<;ão 
do Governo. 

'I'I'I'ULO VII. 

Das E:r:posiçrics publicas. 

Art.. 62.. As Exposiçtíes publicas serão fPitas no ~;iliio da 
Pinaeotheca , e reguladas da matwira seguinte: 

No fim de cada anno escolar haverá ltu11w Expo~i1::w pu-
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Llica elos lrahalhos dr lndas as rlasst'S da Aeadc~mia, n qual 
durarú tn·s dias, findos os quac·s se fará a distribuição dos 
pn)mios. 

No dia da distribuição, o Consc·n<~lorio de ~Iusic<l f'WC~I
tar;í composiçõf's vocaes f' inslrunu•nt;ws, f'ntrando JH'Sl<ls as ohr<~s 
!pw forem premiadas. 

De dous PITI dons annos, a contar do anno de 185fi , se 
faní huma Exposição geral publica de to!los os lrab<1lhos artís
ticos feitos na Capital do lrnpPrio P nas Provindas. 

E~las Exposiçi"ít)S durarão t:) dias, P sPrão so!Pmnisadas 
lambem com a presPnça do Consc)rvatorio, qnP d<• lrPs c·rn 
tres dias executarú as composiçiiPs que Pscolher, lf'mlo sempre• 
preferPncia a dos mestn•s nacionaes. 

Art. 63. Todos os artistas naeionaes r f'slrangciros terão 
din•ito de) PXpor stws obras na Aeadf'mia, assim como os cu
riosos amantes das arlc•s; h uma wz que) sPjií.o acrPilas pdo Jury 
Ac:aclc•mico. 

Art. G4. () Jury Ac:adcmieo ser<Í composto das Commissi"tcs 
cujas materias de ensino !'stiven·m mais !)111 relação com os 
traba!hos apn•st>nlados. 

A este J ury cornp!'le o accPitar ou recusar qualquer obra 
offcrrcida ;í ]~xposição. 

Art. G15. O Di redor presidi r<Í o rPfcrido J ury, c nelle YO

hmí s<ímcntP <'lll caso de empa\P. 
Hum dos Membros de cada commissão S()rvirá dP rPinlor 

conforme a maior relação que houver Pntre a obra Pxposta c 
a materia que professar c dará em tempo o sm1 trabalho ao 
Scen'tario, para que este possa coordenar no catalogo gf'ral da Ex
posição. 

Art. 6fi. Os premio~ conferidos aos que Pxpuzcrem suas 
obras serão dados em pres<'nça do Corpo Aeademico no ultimo 
dia da Exposição. 

Art. 67. Todos os artefactos industriaf's, que tivrrcm hum 
cunho arlistico, e se acharem PITI rdação com alguma das 
ma terias do ensino, serão reeebidos e co !locados sPparadarncnte. 

'I'ITULO ''111. 

Dos premias. 

Art. 68. Os prcmios conferidos pela Academia serão de 
1.', 2.a c 3.a ordem. 

O de t.a ordem scrú dado ao alumno brasileiro mais dis
tincto da Academia, c constaní de hnma Pensão annnal na 
Europa pelo tempo que lhe for designado na conformidade do 
.\rt. 74. 

1 



( !d3) 

( b tlt• 2. • ordPIII st·rão conferidos aos artistas qtw mais st· 
distinguirem nas Exposições publicas, ou áqul'lles a quPm a 
Aeadt·mia julgar dignos destas distincçiics por seus trabalhos 
artísticos. 

1\pstl's trabalhos se comprehendem monumentos, <kcora
çües tk edilieios, Pstatnas nas praças publicas, m<'dal!tas, sce
narios, e l'lll fim qualquer objecto d" arte, que não podendo 
ser exposto na Academia deva não obstante ser premiado por 
seu merecimento transct•ndente. 

Os de 3." ordem serão distribuídos pPlos alumnos durante 
o anno t•seolar nos concursos de emulat;iío, " nas ExpositJiPS 
tinat•s . 

. \rt. 69. O alumno que dentro de hum anno se não uti
lisar do Premio, de 1." ordem sem motivo justificado, perderá 
o direito ;í PPnsão do l~stado, e não poder<i obtel-a sPgunda 
n•z na nu~sma arte. 

Art. 70. Os premios de 2.• ordem podêrão ser conferidos 
por muitas vc~zes ao mesmo individuo, c constarão de meda
lhas. especiaes ou distinctivos que o Corpo Academico solici
tará do t;overno Imperial. 

Art. 71. Os de 3.• ordem constarão de medalhas de ouro 
e prata similhantes as que ató agora tem sido conferidas. 

As nwdalhas de ouro só serão dadas no fim do anuo, e as 
dr prata durante o anno nos concursos trimensaes. 

Art. 72. O alumno que obtiver a primeira nwdalha em 
huma classe de estudos , ou rnatPria d1~ concurso , não a po
dení ter 2. a Vl'Z pelo mesmo motivo. 

TI'I'ULO IX. 

Dos Pensionistas do Estado. 

Art. 7:3. Os concursos para premio de 1. a Ordt•m só se 
farão dt~pois da Exposição annual, de que trata o ,\rt. H2 e de
pois de fechada a Academia. 

Esta disposic;.ão só terá vigor, em quanto não houver no 
edilleio os commodos proprios para esta sorte de concursos. 

Art. 7!~. De trcs em tres annos partirá hum pensionista 
o qual ficará seis annos na Europa se for )>intor Historico , 
Esculptor, ou Architccto, c quatro se for Gravador ou Pai
sagista. 

Art. 75. Os Pensionistas seguirão as instnwt;tíes que lhe 
forem expedidas pelo Corpo Acadcmieo, depois de approvadas 
pdo Ministro c Secretario d'Estado dos ~egocios do lmp:Tio, 
c as recommendações do mesmo Corpo , c deverão correspon
der-se com o Director frequentemente sobre o estado de seus 
trabalhos, c a maneira porque forem desempenhando as ditas 
inst ruct:ües. 
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Do 1'1/ÚJio industrial . 

. \rl. 7tl. .\s :111!as dn :Hati!Prnaticas :1pplicadn-;, dP Dt•sp
nho 1.womdrico, dP Escultura de Ornatos ~~ de lJt•st,nho do 
Ornatos, que firzem parte do ensino AeadPmieo, tem vor fim 
lamlwm auxiliar os progl'i'Ssos das Artc~s c da indnslria 1\a
l'ional. 

.\rt. 77. llall'r;í Sl'lllJll'n lli'slas tr·ps nllirnas aulas duas 
~''>pede . .; de aiumnos: os Artistas n os .\rti!irPs, os que· se de
díciío <Ís Bellas Artes, e os <JUC prof(•ssüo as Artes llll,chanicas. 
Os aluumnos desta segunda espel'ic~ terão hum livro proprio de 
matricula, no qual se deelarará a prolissüo qtw seguem, para 
que os Prol'<•ssorc•s o sai hão i' possão dirigir os seus Psf ndos 
c c mvenient cmen Li~. 

Art. 78. Estes alumnos deH~rão sc~r aprl)sentados por hum 
rnnstre approvado pela .\r:aclc~IIIÍ;I, o qual I'Prtificar;í o ramo da 
<lrle a que Si' dc<Iic:iio. 

Os alumnos de fiíra da Capifal SPriio apresentados pela Ca
lll<H'a l\fnnicipal ou pela aufnridadP principal do lugar, em que 
habitan~m, juntando ao seu n·qucrirnenlo cerlidiio dn haptísrno. 

,\rt. 7!.l. Os alumnos dc~sta ordem que forem approvados 
em l\lalhematicas, e julgados sutlkienlenH•ntp l1abilitados no 
desenho geomdrico, ohlc•riio l111rn atleslado do Corpo "\cn
demico. 

Se a estes estudos ltu~orieos juntanmr hum i~Xame pratico 
de sua Arte ou O!Ticio, pPrante hum;! J unla de 111Pstr1~s, no
meada pelo rdi~rido Corpo, porkriio alcanrar o diploma de mestres. 

Hum Regulamento nspc~r·ial ser;í fPito para esta ordPrn de 
alumnos, no qual se mareará a manoira de~ proePdPr-se a estes 
exames pmtieos fi'lra da .\cad<'rnia. 

Art. 80. O Corpo Academieo nomPaní tantas mmmissõcs 
wmpost:1s de mestres praticos de olficios de reconhecida perí
cia quantas julgar necessarias para o bom desempenho das 
disposiçücs antPriorcs. 

'l'l'l'UJLO XI. 

Da Bibliotfteca. 

Art. 81. A Bibliothcca da Academia estará aberta e fran
r·a todos os dias utcis das 8 da manhã ;ís 2 horas , e das 
!t. ás li da tarde, e nella poderão estudar: 

Os 1\Inmbros da .\ cadPm Íil. 
l)s alurnnns, 
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E as [)('Ssoas (jiiP oh!in•rnm lit~<'ll('a do Dirt•d.or. 
Art. 8:.!. 1\'ing-uem po<!Pní lnvar comsigo obra alguma sem 

licPn~·a do Director. Esta liccnra nunca excederá do prazo de 
\in te dias, c jamais comprehendení as obras raras e preciosas. 

Art. 83. A pessoa que extraviar qual!ruer livro, ou o 
lransmittir sem autorisação a outra pessoa perderá para sempre 
o direito de obter a liccn~:a do Artigo antecedente, ah\m de 
ser obrigado a indernnisar o valor da obra. 

Para a boa ordem do s<·ni<;o, u!t\m do Calalo;ro, haverá 
hum livro dP n•cibos, onde os prol't•sson•s es<T<'vt•rão de pro
prio punho as obras que h~vão para as suas aulas, e onde se 
notarão as que forem restiluidas. 

Haverá alem disto outro livro, para os recibos das pPs
,;llas que obl ivl'n•m a Iiccn~·a do Art. 81. 

A rL. H~.. lfp cxpn·ssanw;lle prohibida a transfolt·a~·ão nas 
e'lampas dos livros. 

O individuo que tal praticar, nunca mais JHHlt~r;í entrar 
na Bihliotheca da Academia. 

'l'l'l'lii,O XIII. 

lJas Scssiirs do Corpo Arademico. 

Art. ~5. As Sessiies do Corpo :\eademil'o s<~rfio publieas 
(' rarlieulares. 

Nas Sessiies publicas dewrfw romparee<•r todos os l\Iem
Lros da Casa, presididos pelo l\liuislro do Jmperio ou pl'lo 
Ilirector. 

!\'dias tomarão assento Jli'Otniseuamente os Prol!·sson•s Pl'f•·
rlims e lwnorarios, c os l\lemhros l1onorarios ~~ eotTt·spon
dPntes. 

Para ltavrr Sessão parliculat· basta a pn•st~tH;a de 111ais dt~ 
lll<'ladP dos Professores t•m elfcrtivo servi\'O. 

,\ rl. Hti. Durante o anno l1awrú quatro St•ssõ<•s publicas, 
~~ tantas partirulares <JUantas o Corpo ,\cadcmiro ou o lliredor 
julf!arem necessarias. 

:\as Sess:1cs publicas se farão a dislrihuiç·ão dos prcmios 
e ll'iluras de mcmori;Js e discussões sobre objt•elos arlblicos, 
<111e SPjão interessantt•s. 

Nas sess<'ies parlieulams se oceuparú o Corpo Aeademico; 
De tudo quanto for a bem do ensino e progTesso das 

Hellas-A rles ; 
Das representações que tenha de dirigir aos altos podt•res 

do Estado a bem do }ll'ogresso das artes<' dos mdhoralllt'lt(o:; 
da Aeadcmia : 



s; 

( !d() ) 

Da organisaçuo dos prograrnmils das aulas ; 
Do julgamento dos Coneursos; 
Das propostas para <JS nomlla(;i"\cs do~ !'rof(~sson•s eflecti1o~ 

c honorarios ; 
Das nomeações dos Membros correspondentes c lwttorarios; 
Das emendas, alterat;ões c additamentos que a experiencia 

aconselhar nestes Estatutos ou nos Hcgulamcntus, c praticas 
da Academia ; 

Das modilicações que se tornarem nccessarias uos pro
grammas das aulas ; 

Da moralidade dos membros do mesmo Corpo em. ques
tões artísticas; 

Das cartas de habilitação aos professores de Desenho c 
Pintura, que ensinão fóra da Academia, c que desejarem este 
documento de sua capacidade. 

Art. 87. O Corpo Acadernico SP constituirá em tribunal 
interno da Academia todas as wzes que hum dos seus mem
bros o rcqncn~r por f'Scripto ao Dircctor ou que este por si 
ou de ordem superior o ('onvocar para o dilo fim. 

Neste trilmnal se discutirão e julgarão as falias dos pro
fessores c ns eausas internas que possão tlestruir a harmonia 
do Corpo Arademieo, o sen explcndor, e o respeito 1p1e dme 
merecer da soeiedade, para se providc·neiar sobre o caso, 
como for ae(•rtatlo. 

Art. 88. As representaçiies, ou queixas, depois de apr(•
sentadas e lidas, não s1•rãu discutidas, mas logo entregues ao 
a(lCusado para que este responda por cscripto o que liler de 
aUegar em sua propria defesa. 

Feito isto, o Hireclor nomenrâ h urna Commissiío para to
mar eonhecimento do fite to, c dar o seu pan~rer, o qual po
derá ser contrariado pdo arrusatln se quizer. 

Do contrario passarú a ser rolado sem discussi:io alguma. 
Arl. 8U. O aecusado potlerá reeOITI~r· ao (;oyenw Impe

rial , no caso de se não con roruwr com a decisão do Corpo 
Aradcmico. 

Todo este processo serú reservado , den•ndo os professorPs 
guardar segredo a respeito das yota~<:íes antdemieas antes dr 
publieatlas. 

Art. !JO. 1\'(~nhum membro da Acatlernia poderú usar de 
palavras afl'rontosas nas disntssõPs e leituras acaden.icas, nem 
de phntses que se possão julgar offcnsivas para com qualqurr 
de seus collegas. 

O que infrigir este preceito será inune1liatamente elwmado 
ú ordem pelo Din~ctor; se insistir, este o farú sahir da Sl'Ssão; 
e se recalcitrar , o suspenderá do exenicio e ordenado pelo 
espaço de hum mez, contado do dia irmnediato ao da :;essãu 
erH que o facto acontecer, fazendo-se do lfUC oeroncr expreça 
menção na acta. A suspensão sú produzirá seus plfl•itus depois 
de approvada pelo Cowmo 

..,,,,,_ ..... R<-:;:; 
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Arl. !H. Haver<í lodos os annos h uma st•ssão particular 
cln f:orpo Academieo 15 dias antes do mareado para a abertura 
das atllas, tendo por fim distribuir as horas das liç.ões, ve
rifkar a presença dos profi•ssores , c designar as pessoas que 
dn;1o n·gcr as cadeiras cujos professores se acharem impedidos. 

Art. 92. Os professores em elfectividade são obrigados a 
comparecer em todas as sessões i'to Corpo academieo, c serão 
multados na perda do ordenado de hum dia por cada vez que 
faltan~m sem motivo juslil1eado. 

Art. 9:~. Esta pena será imposta pelo ])iredor no fim da 
Sessão rm qnc a falta se der, fazendo-se disto mcnçf1o na res
pectiva acta. 

Art. 9q.. Nos objrctos em qne se tratar du cansas <' inte
resses individuaes a votat.:iío será por escrutínio secreto. 

'I'I'I'ULO XIII. 

Do Pessoal. 

CAPITULO I. 

Do Dircctor. 

Art. 95. Ao Dircctor cornpdc: 
t.o Observar e fazt•r observar os Estatutos, Regulamentos, 

lnstrueçõcs ou ordens concernentes ao seniço da Academia. 
2. o Inspcccionar o ensino das llcllas Artes fiscalisando o me

thodo adoptado pelos Professort•s, c evitando que se desviem 
dos programmas approvados. 

3.° Convocar o Corpo Academico, designar os dias c horas 
das sessões, presidi-las, e rrgular seus trabalhos. 

!L• Hcpresenlar a Academia <·m todos os actos puhlicos e 
solemnes. 

5. o Assignar com os Professon~s prcs<'nlt~s as a elas das scs
sõPs do Corpo Aeademieo, assignar tamh<~rn a cmTespondcn
eia o01cial, assim como todos os t<·rmos lavrados em nomr, 
ou por deliberação do mcsrnmo corpo, ou em Yirturle dt•stes 
Estatutos, ou por ordem do Governo. 

6. • Fazer organisar pelo Set:retario , list:alisar r assignar a~ 
folhas dos vencimentos dos professores ,. empregados , c as 
dr quacsqucr dcpczas do Pstab!'lcrirnrnto, b<~m assim o ort;a
rnrnto annual que dewm propor ao Ministro <' Secrl'!ario dl' 
Estado dos Negocios do lmpcrio. 

7. 0 I>ar ao Ministro do lmcprio de :~ 1~111 3 mrz<'s conta 
r·ircumstanciada do que de mais uotawl tivn occorrido nu. 



Academia, e da maneira ponpw os prolf·sson•s ~~ crnpn·gados 
cumprem os seus deveres, enviando por essa oeeasifto a re
lação das faltas que os mesmos tiverem dado. 

8. 0 l1ropor ao Governo todas as medidas ou providPncias 
de que a academia carccl'r, ou que forem de reconheeida nwta
gcm para as artes. 

9. o Despachar os requerimentos dos alumnos que prctefi
dcrcrn matricular-se. 

10. Inspcccionar c regular o scniço do Secretario c do 
Uibliotlwcario, determinar o serviço interno da Academia c 
providenciar sobre tudo que for rwccssario para sua regula
ridade. 

11. Exercer a policia no n•cinto do edificio, procPdendo. 
do modo prescripto nestes J~statutos contra os qu1· pertubarem 
a mdem, e empregar a maior ;igilancia na manutenção dos 
lJOns costumes. 

12. AdmoP3lar os prof1•sson•s c empregados que se desli
sarem dos seus dcvrres, pro;idl'flciando na fúrma destes Esta
tutos sobre os casos mais gran·s e trazendo-os logo ao co
nhecimento do Governo, bl'rll ('OIIIO as faltas, e11r que reinci
din•m depois de adwrtidos. 

1:3. Repn·hcnder os empregados, que mal procederem, e 
suspende-los até 8 dias, dando lanrbPm logo parte disto no 
Governo circurnstanciadameu[P, a lirn d1~ que n•solva o que 
<'ntcndcr mais acertado. 

tf•. Provid<'nciar sobrr: qualqw·r oecurrencia, que não admitia 
demora. 

15. Designar c comocar os proft•ssores honorarios que dl'
wm substituir os ell'ectivos. 

10. Velar na conservação, nssf'io, n rndhornr111~nto do cdi
ficio, e do material da Acadt•Hiia. 

17. Corrcspondt•r-sl• diredanH•nte com todas as Facnldadl's 
c Estabelecimeutos litlcrarios do Brasil , e eorn as Academias 
estrangeiras. 

18. Assignar os diplomas qtw lim·m conferidos pela Acade
mia. 

19. Rcmcttcr annualmcntc ao Gowrno hum rclatorio rir
cumstanciado de todos os trabalhos do anno, com a noticia 
do &provcitamento dos alumnos e regularidade do seu pro
CI'dimento. 

Art. !.lG. l\o imprdimento ou ausencia do Director fará 
suas vezes hum Vice-Dircetor nonH~iHIO por Dl~ereto' c na fillta 
dPstc o ProfPssor mais antigo. 

Art. 97. O Dircctor poderá Pxigir dos Professores todas 
as iuformações de que carecer , devendo estes satisfaze-las 
promptamenlc, bem como prestar-se aos trabalhos acadt>rniros 
~e que os incumbir o mnsruo Dircelor. 
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CAPITULO ll. 

Do Secretario. 

Art. 98. Para este cargo será preferido sempre que for 
possivcl hum dos professores eiTectivos ou honorarios mais 
habilitados no conhecimento geral das Relias Artes c das lín
guas franceza c italiana pelo menos. 

Art. 99. O Secretario tem as SP~uintes obrigaç.õi'S: 
1. • Escrever c rt>gistrat· toda a corrt>spondrncin P expt>-

dientc da Academia. 
2.• Hcdigir c ler as actas das Sessões Acndcmicas. 
3. a Transmittir pontualmente as ordens do Direetor. 
4." lnserever os nomes dos alumnos que se quizerem ma

triculnr abrindo para isso, cneennndo c assignando os res
pccti yos termos em livro especial. 

5. a Organisar as folhas dos vencimentos dos Empregados, 
tendo em vista a lista das faltas que houver organisado con
forme o disposto no § 12 deste Artigo; cxtmhir e apresentar 
ao Hireetor as contas das despczas do Estabelecimento. 

fi:' Dirigir o Archivo, c cuidar da Hibliothcca. 
7! Auxiliar o Director, na policia, c asseio da casa. 
8. a Fazer o catalogo da Exposiç<io. 
!J." ])ar certidão do que lhe for delt>rminado por despacho. 
lO. Organisar o catalogo de todas as obras que possuir a 

.\endemia. 
H. Notar t'lll livro especial os dias das faltas dos Profes

son·s n mais empregados a qualquer dos serviços da Academia. 
1'2. Organisar á vista do liHo de I{UC trata o § antecl~

dente a lista dns faltas durante o rnez, e apresentai-a ao Di
rector no 1. o dia do mez seguinte. 

Art. J 00. Na auscneia ou impedimento do Secrctnrio fnr;í 
suas V<~zes quem o Dircetor designar, percebendo quando o 
impedimento exceder de 15 dias huma gratificação igual a do 
eiTccli\o. 

CAPITULO III. 

Dos Professores c/{cctivos. 

Art. 1 O J. Os Professores eiTcctivos devem: 
1.° Con1parcecr em suas aulas a hora marcada, e rwlla~ 

se COnSI'I'V:tr<'lll uurante O tempo designado nos I'I'SflPC( i \OS 

programrnas. 
2." Manter dentro de lias o silencio, 0 respeito e a eouve

nit>nle disciplina, admoestando o~ alumnos pouco applicados 
ou que procederem mal, n~prehendendo-os, se o caso assim 
o Pxigir, eorn palavras eomcdidas; impondo-lhes as lli'Ba~ 

,I 

" d 

i 
!! 
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do Capitulo 8. o quando incOITPrem nas faltas a f!UP st~ J'Pfe
rem os artigos relatiyos ;í policia !las aulas c fn·quPncia dos 
alumnos. 

3. • PrPstar o dcYido rPspt·ito ao Direclor a quem são su
bordinados eomo Chefe da Arademia. 

!L • Participar por escripto ao Direclor o seu impcpimcnto 
sempre que faltarem, salvo quando forem acromrnettidos de 
molestia repentina, ou liwrem causa inesperada, em que a 
partieipação pódc ter lugar no dia seguintl'. 

5. o Observar llelmente os pro~rammas a que se refere o 
Artigo seguinte, e as disposit:ões dos pn~sentes Estatutos, c 
dos Regulam<mtos, lnstrucções ou ordens conecrncnles á Aca
demia na parte que lhes toear. 

6. o Guiar os seus alumnos por maneira convcnirntc no 
cstuçlo do brllo, cxritando-lhes a emulação, c promoyendo o 
seu adiantamento. 

Art. 102. Cada ProfPssor devrrá alêm disto formular hum 
programma circunstanciado de ensino da respectiva Cadeira, 
dedarando o methodo qur tení d<~ seguir, c a maneira por 
que desempenhará stHIS funcçõrs. 

_ l~ste prograrnrna será suhnwltido por cseripto :i appro
V<lçao do Corpo Academieo. 

Art. 103 O progrannna huma vez approvado não pode-
rá ser alterado sem que preccdão as sPguin!es formalidades: 

Representação por eseripto do ProfPssor da Cadeira. 
Parecer favoravel da Commissão ou seeção respectiva. 
Approvação do Corpo Ara<lemico. 
A 1. a formalidade púdt~ ser dispPnsada qnando o Dirr

ctor por si , ou soh rnpresentação da Commissão ou secção 
indieada propuzer a alteração ao Corpo Aeademico. 

Art. 104. A antiguidade dos Professores aetuars será 
contada eomo att~ agora nas dass<·s a que pertencem. 

Para os que de novo fon·m notneados regulará a data 
da posse, c havendo mais de hn111a no mesmo dia , a data 
do diploma. 

Em igualdade desta data prevalecerá a antiguidade nas 
funcções publicas, qun ate ali houverem exercido; e 1'111 ul
timo caso a idade. 

Art. 105. O Prof(~ssor que contar 25 annos de seniço 
effeetivo poderá st~r jubilado com o ordenado por intdro. 

Aquclle que antes desse prazo fiear impossibilitado de 
continuar no magisterio poderá requerer a sua jubilação com 
o ordenado proporcional ao tempo em que houver dfcctiva
mcnte servido, não podendo }Jorém gozar deste favor antrs 
de haver <'nsinado por 10 mmos. 

Art. 106. Para o tempo de elfectivo serviç.o serão abo
nadas: 

§ 1. o As faltas que forem dad-as por serviço puhlieo em 
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outros emprcp;os ou cornnHssuPs, com tanto que dentro dos 
2;) annos, não comprehendão hum espaço maior de 5. 

§ 2. o As faltas por molcstias justificadas pelo modo dPcla
rado nestes I~statutos, não excedendo de 20 em cada armo, 
ou de 60 em hum triennio, salvo se a molestia for adquiri
da em serviço publico. 

§ 3. o As que procederem de suspensão judicial ou aeade
mica, quando a Jinal o Professor suspenso s<'ja dPdarado 
innocente. 

Art. 107. O Jlrofessor qw~ Sl' jubilar aos :lO annos, ten
do servido pelo menos 25 em~etivam<'nte lerú alt'•rn do orde
nado huma gratificação cmTespond!'nle <Í metade do nwsmo. 

Art. 108. O Profpssor que obti\ c r permissão do ( ;on·r
no para continuar a leccionar depois de hawr completado 25 
armos de efl'eclú'o PXPrcicio , terá huma gratificação de 400;n:J 
em quanto for pelo mrsmo Governo const;rvado no magisterio. 

Art. 10U. Os Profl'sson·s só trrão direito ao ordenado 
deixando de cmnpan~cPr: quando faltan•m por motivo justi
ficado de molestia não lhes sendo abonadas sem essa cireum
stancia mais do que 2 faltas em hum mez; quando obtive
rem licença com ordenado, a qual sú lhes poderá ser con
cedida até (i mczes dentro do armo com ordenado por intei
ro, sendo por causa de enfermidade, e quando as faltas !li
rem dadas por serviço publico gratuito obrigatorio por Lei. 

Art. 11 O As faltas dos Prolcssores durante o tempo le
ctivo só poderão ser justificadas até o 3. o dia depois da 1." 

,\ rt. 1t L As faltas dos Professores <Ís sessücs das Con
gregaçües, c quaesquer actos e funcçiics da Academia, a que 
são obrigados, serão contadas corno as que derem nas Aulas. 

Art. 112. Na Secretaria da Academia haverâ hum livro 
em que o Secretario lançará o dia de serviço, de liçiies ou de 
exames, no qual notará as faltas dos Professores, c os nomes 
dos que comparecerem. 

Art. 113. O mesmo Secretario :1 Yisla deste liVI'o c das 
notas que haja tomado sobre quaesquer ados acadcrnicos, or
ganisaní a lista das faltas dadas durante o IIICZ e a aprescn
taní ao Director no 1." dia do mez seguinte. O Diredor abo
naní as que tiverem em seu favor condiçiics justillcativas. 

Art. 1 J!~. A decisão do Director sendo dt•sfavoravcl será 
immcdiatamenle communicada pelo Secretario ao interessado 
e este dentro de 3 dias apresentará, querendo, a sua recla
mação ao mesmo Director, que a poderá atlcnder, reforrnan
do a decisão. 

Art. 115. Se porém não for reformada será admitlido 
dentro de 3 dias recurso suspensivo para a Congrcga~ão do 
mez , e desta no effeito devoluth·o para o Ministro e Secreta
rio d'Estado dos Ncgocios do lmperio no prazo de outros 3 
dias contados da data em que teve lugar a Sessão. 
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Art. 116. Se não s1· ;lprPSPntar rrelama~·ão, ou niio se 
interpuzer reem·so, segundo as h1 poliiC'sPs elos arti~os antt~ce
denles, o Hirector mandará Imu;ar as faltas em livro espeeial 
para serem trazidas oportluwmente ao conhecimento do Go
verno. 

Art. 117. Os Professores ou Substitutos que deixarem 
de comparecer para exercer as respectivas funcçües por cspa
\'O de 3 mezes, sem que alleguern perante o Direetor mo
tivo que justifique a aus!•ncia, imorrcriio nas pPnas do Art. 
157 do Codigo Criminal. 

Se a ausencia exceder de G mezcs reputar-se-lia terem 
renunciado ao magisterio, c os seus lugarps scrào julgados 
vagos pelo Gol'crno, ouvida a Cnn;:irega~·ão ~~ a St·e~·ão dos 
Negocios do lmperio do ConsPlho d'Estado. 

Art. I 18. O Professor nonwado tjue dentro d1~ G mews 
não comparecer para tomar posse SPIH comnmnicar ao Uirector 
a razão justificativa da sua demora, pPrderá a Cadeira para 
a <JUal foi nonH'IHlo, sendo-lhe a pena imposta pelo l~oremo 
Imperial, depois de OU\ ida a rc~pP<.:lira Secção do Conselho 
tl' Estado. 

Art. 1Hl. Espirado o prazo, llil primeira hypotltPSC do 
Art. 1 J7 o Director comoeariÍ a Conf.(reg;u:.fío, a qual toman
do conhecimento do facl.o, P de todas as suas cirt'umst:meias 
decidirá se tem lugar ou I tão o processo, expondo minucio
samente os fundamentos tia decisão que tomar. 

Se for affirmalil'a, o Director a remetlcrá por copia rx
trahida da acta com todos os docurrwntos que lhe forem 
eoneernentes ao Promotor Publico para intentar a accusaçãn 
judicial por crime de responsabilidade, e dnr;í parte ao llo
V<~rno assim do que resoheo <1 Congrega~·iio, como da mar
cha c resultado do procPs'o, qu;HHio este tiwr lugar. Na se
gunda ftypolhcse do citado Artigo 117 o Dircetor dar;í pnrlc 
ao Covcrno do occorrido, a fim de proceder-s~~ na couformi
tlalle do mPsmo A rUgo. 

Art. 120. Na hypotlu~se do .\rt. 11!) vcriricnda a demora 
da posse, c dividida pela Congrcga~·iio n proePdeneia ou im
procedencia da justilieação, se tirer h:nido, o Hiret:lor pnr
lccipará ao Governo o que oecorrer para sua final deeisiio. 

C.\PITLJLO IV. 

Dos Professores lwnorarios. 

Art. 121. Os J>ro/(~ssores honorarios serão eleitos pelo 
Corpo Acadernico sobre proposta do Direelor, ou dP Ires 
membros de qualquer dns Sccçücs. 

As propostas serão sempre acompanhadas de hurna noti
da sobre os trabalhos artísticos, •~ hahilitaçües dos propostos. 



.\rt. 122. A s1w cld!Jío \crú lu;.mr por maioria ahsolu\<\ 
dt• 'o[ o;;, lllilS ainda assi1n n:io tomarão posse os dei los St'lll 
qlle st•júo n pprm a <los pelo (;ovrrno. 

,\rt. J 23. ()ua!qw·r Me111bro do f:orpo Aca(klllico trm 
rlin•ito de exigir hum adiamento at(~ :lO dias para a nomeação 
dn proposto; no fim deste prnzo por!·lll seriÍ obrig;I(]O a mo
that· na t.• Sect;ão as razücs que o lcvúrrto a isto; ~~ sr assim 
uiiil prat ira r st•r;Í r,;l ranh;Hio o seu pnuTtl i lliPido pdo Corpo 
.\l'ademico. c I:~ nado na nela o seu proerdinH•nlo. 

:\ri. 12'~. O l'(~nsioni:;ta qnc completar os seus rstutlos 
;i sal isl'nr;ão do Govnno, P ú do Corpo AcadellliCO JlOI' vota
r;,-Hl dcstt•, scr:í dPilo l'ro!'cssor lwnorario, S" as suas llahili-· 
L~<Jit•s rPIIllir hum JH'ocediliH'IllO honroso Jl<l StH·icdatlt• . 

. \ rt. 12;). Os Prol'cs'ion·s honorarios qHt~ se deslism'f'lll 
dP S!'IIS devere,; na sot·icdadc, c se tornarrm y;or sru m;ío 
procl·dimcnto nwral imlii!llOS de jJ<•r!Pnrt~rrlll ao Corpo Aeadt•
IIIil·o porlPriío ser demittidos pcio Gmt•rno, SI'!Willdo-sc para 
isto o pro<·:·sso marcado nos ,\rli;:os 87, R8 (~ ~!l . 

. \rl. 1SW. O Prolbsor assi111 c•xC:nido pur llccrdo lin 
l;nnTilO rnlr<"gar;i o SPII Jliplonw ~o Scrrc!ario no prazo que 
lhe for marcado dqwis dt~ intimado, ~~ se n ni'lo fizer findo 
f'SSI' prazo o Hircclor HliiiHiiirÚ aununciar Ilêl:i (iJIIias publicas 
a sua exclusão da Acackmia . 

. \rt. 127. A' posse de cada Professor honorario prrc.erkrú 
~emprr· a apresentação rl!~ hullHI ohra sua ao Corpo Arademico 
a qual !icariÍ }Wrteneendo no Estahdecimento. 

~iío isl'n!os d<·sla formalidade sómcnte os nomeados para 
a srrr;iío de Scicneias ncrcssorias. que tivf'rcm sido ou fon~m 
Lentes rk qualquer das Faculdades, Escolas ou Aeademias dt~ 
l'nsino superior . 

. \rt. 128. São obrigados a n~gcr as radeiras dos f'ITedi
vos n:1 falta ou impedimento desle3, quando hrt'Ill rle;;i;wa
rlos pelo Din·dor. 

Aqucllc que se recusar ao ensino nestas <·in·Hnstan('ias 
rlrpois dl' desi;.;nado por mais dt• rluas wzt·s pPin I>in·t·lor St'Ill 
_jusliliear impedimento que absoiHlanwnle n w<k, st•rá eonsi
dPrado no r:nso dP snr riscado <la Arndemia, ~' 'iljt'ilo por isso 
<Jo proepso;o instituirlo nos _\rti;.;os Hí, 88 <' H!J. 

C.\PITLJU> Y. 

Dos Jllembros corrcspondcn(Ps r lwnorarios. 

Art. 129. A class<~ de :Membros t~orr<•spondentPs da Aca
dPmia s;erá composta llr artistas illusl.rado~. n•,;illentP,; !úr~1 
da Capila I do lniJWrio. 
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A esta clas.;c ficarão pertencendo os Pr:;fesson's honorarif~S 
que se ausentarem, as~·:i111 <'OIIJO gosnrilo dP todas as ltonrn> 
e regalias de Proti·ssor,•s lwnorarios e os :llemiJros corrPspon
dentes qu<· YÍPrem habitar na C<\rte. 

Art. 130. A' elasse dP .Uembros lwnorarios da AcarJcmia 
podem pertencer as pt•ssoas destinctas por seu nH·re<·imenlo 
litterario c scientilico, que fore11t allligas e prolt•ctoras das 
BeiJas ,\ rtcs, c as fJIIC por Sllüs produc~·ües lht•rem adquiri
dos hum nome notavl'l. 

Tacs Membros serão eleitos por proposl:t do Dircl'tm· e 
por votação do Corpo Acadnnico. 

C\PITL'LO \T 

flo llestaurador de quadros e Conservador da Pinarotheca. 

Art. 13l. O IIPslaurador de quadros e Consenador da 
J1inacotheea tem por di'YPr: 

1. • Reparar r• illuminar os pailwis que sr rk!r·rioran'm. 
2." Fazer manter o asseio e a ordem na Pinacotht>ca, re

presentando ao l>ircctor contra CJUilt'SCJWT ubusos tJtW a!Ji se commcttcrem. 

3. o Impedir absolutamenlP a deslueaçno dos paineis, a np
plicação sobre elles de wrnizc•s, olcos, transparentes , ou 
qualquer outra cousa que os possa damnifiear. 

4." Fazer sahir immediatalllcnle da sala, prohihindo que 
tornem a nclla entrar os que Yiolan·m qualquer dos Jli'<'C'Pi
tos acima declarados, os fJlll' procederem mal JHT!urbando 
a ordem, c reealcitrando n suas ohscna('iJes. 

5. o Observnr e f~lZcr obscnar as instrueçücs que o Director 
deve expedir para o melhor desempenho de suas obrigaçücs. . .. , 

Art. 132. A Pinacotlwca deve ser consenada sempre no 
maior asseio possivel c será franqueada diariamente a qual- -~ 
quer pessoa, ainda mesmo estranha, que a quizer visit:.tr. J 

CAPITULO \'li. 

Do Porteiro c do Guarda. 

Art. 133. O Porteiro lw obrigado: 
1. o A abrir as portas do edifício meia hora ;IIJft•s da ck.~i • 

gnada para as aulas, e fecltal-as quando tcnninarnn o..; 1 rabalhos. 

2.o A cuidar no asseio de todo o cdiflcio, diri~indo e in
struindo os scnen!t•s <!"~' IIH· >iín 'III.Jordin;tdos. 
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:1.<1 .:\ pro\Pl' o cdilirio d<' tudo quauto for nPccs:;ario sc-
~lllldo ;~:; ordens <ill<~ rl'crhrr do llin·rtor ou do Srcrl'lario. 

/;." ,\ cntn·gar os ofl1cios c a rorrespomlcncia do Corpo 
.\cadcmico. 

i)." A Yigiar na polida dn rs!abelceimento, dando parte ao 
llir,·elor dos nhr1sos que dentro dcllc cornmclterem os alum
nos fóra dus nulas. 

G. o A illi]Wdir que se~ pcrl:Jrlw o silencio no wslibulo da 
.\cadPmia, on nas proximidades das aUlilS. 

7." A fazer as !lespezas 111iudas da ,\ca<lPmia srr,nndn as 
ordens que· o 1>iredor ou o S<•ncfario lhe transmitl.irem. 

H." A <'mharaçar a sahida df' qualqu(~r lino ou pilinel , 
ou ohjerto d'arte, ou movei elo edifieio sem ordem por es
cripl<>, <]UC llw snrit <'ntre.:;ue, do Direclor ou <lo Secretario, 
<'X<'Cc·pto se l(l!' ;1lgum trabalho proprio de Professor ou alum
no da casa , ou de pt•ssoa qne 0 levar. 

A rl. J :J',. O Gna r da, al1\m de subsl i tu ir o Porteiro nos 
srns impedimentos, dc\'c diariamente: 

1.o Ar.!;a:·-sc na Academia meia hora antes <la abertura das 
nnLl5, c ahi conscrYar-sc até que terminem os trabalhos do 
dia. 

·J " Fa;:f'r o sisnal do comc~o das aulas, c a cham:1rla dos 
;:lunmo:; d1~ carla hurna c!Pllas. 

:1. :r\Lm~ar as faltas destPs no lirro do ponto, entrcgnndo 
a cnda Prof<:ssor hama nota das mcsm;Js l'allas no lim da res
recli'a aula. 

4." H('ccbcr para este fim do Secrdario, c cntrc~gar-lhc 
lindos os trabalhos de cada dia, o dito liHo. 

!:i.° Cumpr:r fiel c promp!amente todas ns ordens concer
nr~nlcs ao seniço que lhe f() rem dadas pelo J)irector, Secre
tario c PrJfessores dentro das aulas, c pelo Porteiro no que 
f<Ji' relatiro no asseio c eonrersarão do editicio. 

,\rt. 13::>. O Guarda dcvc~·r;í marcar o ponto com a 
maior cxactidâo, sob pena de immcfliata suspensfio, c de de
missão na rcincideneia; c só o poderá riscar se assim o orde
rwr o Proft)ssor no unieo caso de cornparecrr o alumno den
tro do primeiro quarto de hora, r!Ppois da designada para a 
ahPrtura da respectiva aula. 

Trcs deslas dispensas, porêm, que o alumno obtiver equi
\alcrão a hum ponto, que lhe scrú nwrcado. 

C.\PlTl!LO YIII. 

Dos Alwnnos c sua {requcncia, e da Policia acarlemica. 

Art. 136 A Aeademia terá huma s1·, dasse de alumnos 
que será a dos matriculados nos Cursos c l\Iuthcmalicas appli-
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r';Hlas r dr! lk:;Pn!w geonwlrico, os qn:l!'s d' .. lii prt•.•; ·;:ui·;!" 
para as outras aulas s:•gundo o seu apl'll\ t•iLallH'nlJ . 

. \ t•sLts aulils são adrnitlida-; quaPsqw·r pessoas qtw as qrwi
riio f't·eqw·uLu·, independcnlt· da llliltricula, com tanto que ~:e 
sujeitem ú policia e disciplina elo t•stalwlecinwnlo . 

. \rt. 1:n. Nt!lll hum alumno podcr;i llJLHiar de aula st'>ll 
lrrminar o anno etn que se li\ t'r matriculado. 

Art. 1:J::i. Todos os alurnnos siío ob:·i~.r:Hios a re.1pr•:t:1r 
o Direc!or, Professores c mais l~mp!'l'!.mdos, a cousen<~r o 
maior sileneio duranlt! as aulas, e a tcrt!lll a maior applir·at;iHJ 
c assiduidade . 

. \ rt. 1 :JU. He-lhrs prohibido f..tztTc:H yozt•rias t' pass"a
rcm em {!rupos drntro da .\cade!llia. 

Art. HO. O qtw d jxar de cumprir esta rct·ommendaçii:J, 
provocar desordem cmn seus r·ou1panlwiros, in'tl!tal-os, <' faltar 
ao respl'ilo a seus supcrion•s, iiH·orrn:·;i n:ts Jll'tws dt•r·Ltt'it
das em dirPrSilS arli~os desk Capitulo. 

Art. 1 't.J. .\s lll:llrir·:.tla.1 sr~ :•brirão no dia 3 rlt! Ft~H·n·i
ro, den·rHlo ter lu~:n· Ih t'\il!llf':-i de tJU:! t·ata u .\!t. ':!J oih) 
d!as anft>s riu ahnrlura rLts an'as . 

. \rt. 1'd. O ahtmno qtw liYer tlPz pontos no 1." lrintf'~~
tre niío podr!l'<Í nbtl'r cr•rlidiio dt~ fn•rpwnt:ia, e o qtw clle~ar 
a Yinte pontos SG!ll jtblil!rar :ts l':dlas, sn:i risc::rlo da tllil· 
tricula por ordt•m do Dircl'lw, n o SI'U JJOIIW pu!Jlit·adu crn 
Edital ua ,\cadr•!ltia .. \s litltas sr·riio ,iu,lifil'mlas pt·ranlt• os J'l'S

pccti\·os proft•sson·s, tpll' finr;1o aul:lris:tclo' p:tra abona -h-;, S:! 

acharem fundachs ns r;w!r•.;, ou donmwnlos :1prcsenUdos. 
Art. H3. Os <Jlumno.; [lilc;·ar:1o '1.~000 1 or cada :wno di~ 

matrieula, que serilu app!if'ndos ;i çompra d:! lirm.; o a rf!Ia
dros e:mfonnc da som :na toLd. 

Art. 1 v~. .\s litiLI'; r! os alllllii!O.i S"I'ÜO todos os rli:lS nota
das pdo (;uanla ou l'•;rl .. iro e!!l llurn;J ca1lerne!a, Cf\lC no fim 
de eada lit_:.Jo serei narninada, cotTi;;ir!a e mbricada pelo re;
IY~r.:livo Pmf<·~sor na pa::ina do dia. 

Art. 1/~5. lnt'OJTe cnt lid!a, coJn:l se nfio tivcss.) \'indo 
<Í aulu, o alun1no qnt• l'omp:trf'r:er r!P; oi•; r!o 1." quarto rl1~ 
l10ra, o qtw saldr da aul:.I snrn ]irPnt:a do Pron~.-;sor, r! o tjll'l 
não se pn~star ao:; tntlJ:liiiOs qa:~ lltn forem commt!llidos . 

. \rt. l '1fi. O al:!!nnn :pte perturbar o silPi!c:o, r:ws~r 
desonler:s rkntro da a uh, 011 nclla proceder m:d, s~rú repre
lwnd ir lo pP]o Prolhsol'. 

S:! n:!o se ro;~tivl'r o Professor o farú imm:~diaLliiH'lll'~ 
sallir da s;:la, ordt:n:wdo ao (;:!iml:t ou l'•lltl'iro qtw 1111' mar
qtw lnnna ralt:l ' e IO!lle !!O la do facto ll.l :;ua cadL)rtll'[a, para 
:;c•r l<'vado ao eonhecinwnlo rio Direclor. 

St~ o alumno recusa:· sa!Jir, ou se us:u· rle pala nas cles
J'(!spcitu:.;as, o l'rof'ess:1r farú tom:1r pnr termo isso llll'SlliO pelo 
tl•nrda ou Porlriro, e dat<i lo:,;o pal'!c do or;eotTirl<J :w Din;l'!or. 
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~;~~ o Professor n•r !Jlle a orrll'lll nii ' p•'>tk sPr n·slalwk
cida, SllSjH'Illh~r;í a lir:iio, lllillltlall(]o pelo (;uarda ou l'ortr•iro 
tomar os nomes dos autores da desordem para o lim acima 
indieado. 

Art. 147. O Director logo que tivrr noticia do facto, 
nas dm.s ultim:Js hypothcsr·s do Artigo antecedente, farú vir 
ú sua presença o r.ulpado ou culpados, c depois de lt'r publi
camente a parte do Professor, e o krrno lanatlo pelo Por
teiro ou Guarda, imporá a pena de prisão eorreccior>al de l 
a ti dias. 

Art. IM~. .\ prisiin co:-reecional terit ln~ar, lo~o qu'' for 
possível, dPnlro do etliliein da .\carlemLt , •~ t'IIl ln~a:· conw
nitmtemenle preparado, '' donde nos rlia:; dt• lrilhalhos sahir;í 
o delinqnenle para assistir üs Hr:<ie3, on para ir fazl'r, aelo, 
se e~tc tiver lugar em occasirto rnt qae o aluHtno ainda niio 
lenha pn,em·hido os dia-; rk prisiio . 

. \rt. 1'~!). S:) a r!Psortlcm for dentro do Prliíirio, pon'.m 
f•íra da aula, qualquer Professor ou <'lllfli'I'~Jarlo que prc,;enle 
se achar, procurarit eonk;· os autores r·m SPll:i ckven·s. 

No caso de não serem attendidas ;~:; admoestar;üe,;, ou se 
o S\IGi:es;o for d:' naltu·,•z:t ~r.t\'1) , o Pml"•·.;;or on enlJH"!'ga<lo 
qtw o pn);,cndar deverá inunediatarncnle ro:illllllilirar o fado 
ao Diredor. 

Art. 1:)0. O Director, lo:;ro que rl'rl'lwr a partecit•ar:iio, 
OU eX-OfTiGiO, quando por outro:; IIICiO:i li\!'1" liOlicia t\o fado 
tomará delle eonhceirncnlo, fazendo comp;m•cpr penllllc si o 
alumno ou alumnos q:tc o pralicúrfto. 

O comparecimento terú lugar na Sceretaria. 
Art. Lil. Se depois düs indagar;üPs a que proceder, o 

Dircclor aGitar que o alnmno l!lerece l!laior rorrceção do que 
hnma simples advcrtcncia fcit:1 em parlicalar, o rel:rchende-
6 publicamente. 

-,\rt. 132. A reprehensão seni neste casD dada na Serre-
taria, em presença de dons Professores, e dos em pregados, 
e tle í on•G alumnos pelo mPnos; ou na aula a que o alum
no pertencer, presentes o Profe,;sor e os outros alumnos da 
mcsmJ, que se consrrvarão nos rcspPcliYos ln;J;ares. 

A totlo; c.;tc,; actos assistirit o :-il~cTl'l:trio, c <lt' todo,; 
elle:;, bem como dos casos referidos no .\rtigo, Janar:i hum 
termo, que será presente na 1." Sessão dJ .\eademia, e lran
scripto nas informar:õc,; dadas ao Governo sobre o procedi
mento dos alumnos. 

,\rl. t:j:J. Sl) o Direclor enlenrler qtw qnalquc~r dos rlc-
liclos tnarcados no.; Arli:.;os anleel)tlr·nks ..... llll'rf't't', peh1s 
cireunstaneias que o aeompanh:írão m<1is sevnra puni•:ão do 
que a do .\rli~o nnntlarú lavrar termo di) tudo pelo Secre
tario, com as r<IZÕI'S qnc o alumno alle~m· a seu fayor, c 
t:'l:ll O:i ck;lüilll"Illos da-; tcsl·~m·Jnlt'lS qne sonhrrettt do facto, 



c o aprcscnta,·;i ao Co:·p.> },c·adrmiro. F'l", drpLi.-; d" l'liljil't'
~ar os meio.-; lll'l't'.;:;arit>s para sr~ ronl~t•ct'l' a 1 e1 rLHk o ro11· 
dcmnar;í it pris~o <llt'· ',n dias, ,. a pt•rda do anur>, quando 
não haja pena 111aio:· ÍlllJHlsla por ('st:·s Estatu~os. 

Art. 15'~, ~~~ os allilll!;os cnn:binan·m t•n!rc si para tw
nhum dcllr·s ir ;i anla, <1 rada ln11n dos que n~o ju•tifiqunm a 
auscncia será im;:osla a J!!'<Ja dt) :) lilllas, e o:; calJc:;as. serão 
punidos com a pt•rda do ;mno . 

. \rt. f:.i:). ()_; all!lllll/li qrw arranl'arr•m edital <lr•nt.ro do 
cdilicül da ,\cndl':nia na i•.;.i!'a;.(;n·t·m qnaclro:;, transfulhl'arem 
<~s estampas ou li\Tos <la B:b!io:l:em o:: pralira:·em arto de 
jnjnria dentro on f('>ra do r•difi!'io, por pala nas, por es
eriplo, on por qn;llqur'l' oul:·o nwdo ao ])ircc!or. on l'ro
fi)ssores serão punido; co:n as Jli'n:ls r)p prisão dr• llnm <~[,"• 
trcs llH'zc.;, 011 c;;m a <lí~ jw:·da dt~ fl!lm até~ dous <lll:w:;, 
ronli>rme a ::;r.tridadi• do c:to;o. 

_\:t. FiG. ~;n rommf'tle;·{'!ll dr•ntro do l~difir·io iln _\c::
dcnlia aclo; o:rcn:.iro'; da mr:r;ll publica, ~~ da 1\cli;.;i;io 
do Eslndo, ou s:) t•m qnalqnel' la~ml', nu por rpwlquer JliO
do que Sílja clii'igirrnt a:neaçns, Í!'ntarent tlg,qTe:-~silo, ou Yias 
de file lo contra a'; p<•ssnas inrliradils no A rlip;o <llltl'ccrlente, 
seriío pnnirlas ron1 o dobro das JH':lils alli del'!ardd:1s. 

Se dkctuan·m as anH~«ÇJ:>, oa n·:disarem ns 1c:l{a!~ras 
StTiio punidos com a nc!tJ:i:lo dos l':iiudos da ,\c;:dentia. 

,\s penas de.ill' .\rlif.(n I' do aa!l't:,•dcnll' ni\o ncltwm 
a<[ncllas em qne incorr;Tc·m tn <lt-linquentPs, Sf'!.:lltHlo a Li·
gislaçiio (;r'ral. 

Art. j 37. As r~·n::s dt• pl'i<w r:li'J'('fi'ÍOnal por llLlis de 
~ dias, <l;• rclrn~·i'tn do.; <i i plo:nas , dn suspr•n:;Jo do ar to, 
de perda do anno, e de exel~t;;lo s;•ri1o imposta,; pdo Cor
po Academic:>, do qnal st~ nrlmitt.ir;í nos !,. n]lii!Hh casos 
recurso Jlilra o (;oremo, St'tHlo interpo.;to dentro de S dias 
eo:1lados da inlimal'ilo. 

O rer:ur.;" ier;í · lamhr•1n ltJ~!ar qua:Hlo a pena de pri-
siío I<Jr por m::tis dr) 2 mr•zr'ói. • 

O reenrso sPrú susj;cil:;i r o nos rasos 1k penla do arl!lo, 
ou d1• nxclus:to. 

O Gon'rno I rn prria I, ::t q urrn s·'r:to prr~sf'n lr•s lo dos os 
papr•is <Jue forman•m o prot'r),;,o, n',;oheril por lkcn·to eon
iinnando, revogando na modilkando a decisão, (]epois de ou
Yirla a ~r)r·,;ão I'PSiJecliva do Cunsl'!ho d' Eslauo. 

Art. 1:)8. Todos os lllCZCS o Pol·teiro ou r;uarda aprc
scnlará ao Secretario a lista das falias cornmettirlJs pelos 
alurnnos duranlc o mez anterior: o Secretario fnrmaní hu
ma lista de todas. com declaraciío dos dias em que forão 
dadas, c a transnÍittirá ao Cor;Ío Ar:ndemieo. 

Art. 1:59. ~esta serão combinadas com a lista do 
Guarda as notns dos Professores, qne declararão as fallus 
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qtiP llrl'l\ t~rrm abonéttln. Sendo lu do considt•rado twlo Corpo 
.\eadt•tnico: t·~to as jnl~ar<Í, podt•ntlo ser rt•et•hidus as jusli
li!'at'i"ít•s IJII<' ató esst~ n:omc~nto o alun111o t•xllihir. 

· .\rt. Hiü. Tr~mlinando o julgatw•nto do CorJlo .\eade
mieo, o Sr~eretario org-anisar;í a lista das !itltas contmellid;ts 
durante o lll<~z, acn·scpntando ;1s dos llWZt'S illltt'riores, P 

fuzemlo-a arompanhar d:ts notas eorrcsr ondentr·s a tntl!licarú 
j:or Pdi!;ll . 

. \rt. 1G!. O jal!!<lilWtllo das fiJ!(a~; não lt•r;Í lwrar sp não 
drTois <]!:t~ o ;tlunt!H) r·omparc,·er: as <Jlll' forem daclas illl
ks de.>Sa <'poea st·r;·,,, l.tw:adas na lista Coill a ol!sen;u_.;:o dt~ 
r·oulinua\'ão da <!UStml'ia. Se o altullno pl'rdrT o nnno far
St'-lia Psta obsPnaçiío 110 mcz Clll qw· i.1to 'e Yerilicar, não 
st·ado mais insniplo na lista . 

. \r!. Hi~. o~ alnmnns' lllli111tlo as filltas prnceclc'n'tll elo 
não rumparcr!nll'n!o ú~ ;utla:;, poder;! o r•·daJJ!ar, assi111 con
tra a no!a que lllf's f(Jr l<!n{'ada IWlo Prof(·~sor, eomo contra 
a dPc!:;iio do Corpo Aradernico . 

. \ s rcdamar·ões clncrilo Sl'l' a l)J'('St'n lnd<Js ckulm dP 3 dia:; 
r·onladcs 011 da "nota do Prof't•,;sor; ou da puhlit·at:iio da lista, 
;w lllr'Sillll Profr•,;sor, rllt ao llirPr·to1·, para sr'l't'!ll prest'tliPs ao 
Corpo .\cadl'llJieo. i\o raso de roJ1linuan·1u as fali<1·;, o,;;] di:1s 
::erão roníados do f'lil que r~ompareccrl'tll. 

Art. 1G:3. .\s reclamar;iic,; di' l/f!<' falia o .\ri igo antc·ee
dPn!e nfto serão arlntitlidas senito l'lll dous <'il.'OS: 1." se o 
alunmo IH'p;ar as faltas: 2." St~ o jul;.jallit'n:'> dei! as I<Jr dado 
na sua aust;llcia . 

. \rt. 16~. Os Professores c•xerccrão a policia rlPn!ro d:1s 
n~spPcliras aulas, e deverão auxiliar o Hirr·ctor na mannten
\.'ÜO da ordem c respeito dPntro do ('<lificio ela _\racletllia. 

C.\PI1TLO IX. 

DisrJosiçucs Gcracs . 

. \rt. W:i. Serão respeitados c mantidos na Academia os 
usos ató agora admiltidos bem como as dl'eisões do Corpo 
Academieo, que não forem de encontro aos presentes Estatutos. 

Art. 1UG. Os actuaes substitutos das Cadeiras de Pintura, 
Desenho c An<!tomia serão conserndos como adjuntos das 
mesmas Cadeir<Js. Os respee!iYos lugares, p01~\111, Sr'fão ex lin
dos lop;o qne Yagarem, na J()rma da Lei . 

. \rt. Hi7. Os presentes Estatutos scriio desde j;í poslos 
em exccu~·ão, dependendo por<~lll da ddini!ira apprnY<lt;ão do 
Poder Legislativo na conformirladr~ do .\r[ i;:o 2. 'J do J)r•erek 
n.·J 80:) de 23 de Sd•'mbro dt• u~:i4. 
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Arl. 1GS. Ernquanlo n:ln l'nrP;n <kfinitiYa!ll:'nie appr·oya

tlos o ~ ;overno pod('('<Í faz<' I' Plll nlpuna ou alg-u111as d<' suas 
disposiçõ<'> as Hit<'l'a<:Ü<'S qtH' a <:\c)l<'ril'mia :tron,<·lhar. 

l'alacio do Hio di' Ja!dro <'lll t '• de :\Ltio di' l.S::Jf, -
Lui: Pedreira do Coutto Fcrm~. 

DECRETO N. 0 UiO'I. de 1 '!. de ~iaio de 18.i.i. 

Separa n Termo de Jlanyamti(m do dr• A nqm dos Reis . Wl 

Prorincia do llio de ./1/nciro; e crcn ncfle /nnn .fui::; 
!lfunicipal, que accwnu/aní as f'uHC('ÜI'S de ./ui;; dos 
Orpluios. 

Hei por bem separar o Termo de l\Ian;.j;tratiba rlo d1~ 
Angra dos Ht·is. na l'rmincia elo I\io de .l aneiro; c erenr 
nelle hum .luiz Ílluuicip~d c de Orphüos. ficando revogadas 
as disposiçücs em contrario. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do ~Icu Con~clho, ~li
ni~tro e Secretario d'E,tado dos :Negocios da .lustir;a, assim 
o tenha entendido, c fa~·a cxcculnr. Pnlneio do Hio de .ln
nciro em quatorze de MaJo de mil oitocentos cincocnla c 
cinco, trigesimo quarto <la Indcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua )lagcstadc o Imperador. 

1ost1 Thoma:. 1\'abuco dr ArauJo. 
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COLLECÇ10 DAS LEIS DO BIPERIO DO BRASIL. 

185."). 

TO~IO 18. PARTE 2.• SECÇ.:\0 :36.' 

DECHETO N.o t.60."J-tlc 19 de l\lnio ,)c 185;). 

A/tem as disposições do Decreto 1WIIIcro tre;:;entos c cinco de 
dn11S de Junho de mil oitocentos c quarenta e Ires, relativas 
rís dimensões das Bandeiras de signaes dos Navios da 
Armada. 

Hei por bem que as Bandeiras de signacs dos Navios 
da Armada scjão feitas, em conformidade da :'\ota, anncxa 
ao presente Decreto, c assignada por José Maria da Silva 
Paranhos, do l\Icu Conselho, Ministro c Secretario ,!'Estado 
dos Negocios da Marinha ; ficando nesta parte alteradas as 
di~posiç·iícs do Decreto numero trezentos e cinco, de dous 
tlt~ .Ju;dto tle mil oitocentos quarenta e tn•s. O mesmo Minis
tro c Secretario d'Estado o tenha assim entendido c faça 
co;;ccutar. Palacio do Rio de Janeiro em dezenove de Maio 
tlc mil oitocentos cincoenta c cinco, trigcsimo quarto da 
lrulcpcmlcncia c do Tmpcrio. 

Com a Hnbrka de Sua l\lagcstadc O Imperador. 

José JJ!m·ia da Sil,;a Paranlw.~. 

Notn, u •tue se rt~fea•e o lh•creto desta da in. 
Soba·~'l US dilltCUSÕt~S das Jlundeh•as dt~ i>ijj
~UUCS. que se tle"·~~•n f4noneee .. nos I'\' a' ins da 
,\a•madn. 

Para Náos, Fragatas e Corvetas. 

Bandeiras. -Largura-seis pannos-comprirncnto-ignal 
á largura e mais hum quinto desta. 

Bandeiras farpatlas.- As mesmas dimcnsües das ban
deiras. 
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Cornetas.- A mesma lnrgura 1!as harulcira5 , c compri
mento igual a hum c meio destas. 

Galhardctcs.- Largura-- tre~ pannos- romprimcnto
igual a dous comprimentos 1las bandeiras. 

Para ;ym,ios de menor lúíc. 

Bandeiras.- Largura- quatro pannos- comprime!lto-
igual á largura c mui~ hum quinto uesla. 

Bande:ras farpa<las.- As mesmas dimensões lias bandeiras. 
Cornetas. -A mesma largura das hand<~iras c compri

I:wPto igual a hum e meio destas. 
Galhartlctes.- Largura- dous pannos- comprimento

igual a dous cemprimcnlos das bandeiras. 

Obscrraçücs. 

O farpado das bandeiras deve principiar do meio. 
As cüremidatlcs da tralha do..; galhanlctes derem estreitar 

para a ponta, de modo que esta fique em metade daquella. 
A largura do panno, a que se referem as dimensões 

acima marcadas, deve ser de vinte polegadas, c só na falta 
de filei e com essa dimensão poderá variar. 

Palacio do Uio de Janeiro em dezenove de Maio de 
mil oitocentos cinco~Dta c cinco. 

José Maria da Silva Paranhos. 

DECHETO N." 1. G07 de 1 ~) de ~la i o tlc 1855. 

Dá nova organisação tÍ Guarda Nacional dos Jl!wdcipios da 
Boa Vista, Cabrobó, e Ouricury da Provincia de 

Pernam!mcú. 

Al.tentlentio á Proposta do Pr,_;sidcnte da Provinda dr 
Pernambuco; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica creado no Município da Boa Vista, Cabro· 
bó, e Ouricury da Província de Pernambuco, hum Commao· 
do Superior rle Guardas fiacionaes, o qual comprehenderá no 
1\lunicipio da Boa Vista , t .Batalhão !lc Infantaria do serviço ' ., 



activo, de lt- Companhias, e t Companhi" avuisa t:a rcse>v!l, 
no de Cahrobó, 1 I3at~lhrw de Ir,.'antaria tio serviç,o adivo 
de G Companhias, c 1 Comranhia avulsa du reserva; c 
no \lt~ Ouricnry 1 Corpo de Cwallaria de dons Eê'lii:Hiri'ies, 
1 Batalhão de Infantaria do s~rvit;o a"lh'o de () Companhias, 
e 1 ~ccção de H,!l<lilt~o da re:':?n .. dt~ :) C:HT\llattl;; 1s. 

,\.rt. 2." üs Corpo'', (erfin ns sua:; paradas nos lug;•rcs 
qu~ lhe~ f•)re:n marc;Hlos pelo l'r•,''!llcnl:~ da l'rovincia na 
confqrmi<b.:c da Lei. 

José Thomaz Nahneo de .\ranjo, do :1!eu Conselho, ~li-
nistro c Senctario d'E.;tauo uos ~t'gocios da .ltlsliça, assim o 
ll:n!w cnkllllido c l'aç.a executar. l'alaeio do i\io u<', .Janeiro 
em dezenove de Maio de mil oitocentos cineoenta c cinco, 
trigcsirno quarto da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Ingcstadc o Imperador. 

.José Thoma:; Xabuco de Armq'o. 

Exli1lgHe o L11gar de Jui~ de Direito da 0. ". Vara ciccl do 
N11nicipio da CtJrtc. 

Hei por bem lbando da altribuiçlío, que me confere o 
Artigo cento c dons, paragrapho r\oze da Constitniçiío do 
lmpcrio, c em conformid,~de da Lei de Ires ue Dezem!Jro de 
mil oitocentos quarenta c hnm, Dar por e:üinclo o Lu~ar ele 
Juiz de llircilo da terceira Yara cível do Muniripio da Cúrte. 

José Thomaz Nabneo de Araujo, tio '!cu t:ow;elho, :\Ji
nistro c Secretario d'Estado uos Ncgoeio~ d:1 Justiça assim 
o tenha cntenuido e fnça executar. !'alacio do Hio de Ja
neiro em dezenove de Maio de mil oitocentos cincocnta e 
cinco, trigcsimo qunrto da lnrlepew!enci~t c do lmpcrio. 

Com a Hubrica do Sua 1\lagestatk o !rnrrrarlor. 



BECI\ETO N." 1.60\)- de 1!1 de l\laio de 1~:>.). 

JJ,.cfara de 3. • Eutrancia os lugare.~ de .lui:zes de Direito do 
Commcrcio lla Capital do hnpcrio c das l'roritwirts 

da llahia c l'crnam7mco. · 

Hei por hem declarar de 3. • l:ntrancia os lugares de 
Juizes de Direito especiacs do Commereio , crea1lo~ 1w Capi
tal do lrnperio, c nns Províncias da Bahia c 11ernamliuco. 

José Thomaz Nnlouco de Araujo, do !\leu Conselho, l\lini:;tm 
c Secretario d' Estadt do~ Negoeios da .1 usti~;a, a~~im o tenha 
entendido e fu~.a executar. l'nlacio do Hio de .Janeiro cru 
dezenove de l\laio de mil oitocentos ciucoenta e cinco, tri
gesimo quarto da Independerwia c do Imperio. 

Com a HuLriea de Sua MagcstrJ•l:; o Imperador. 

1 
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COLLECÇAO DAS LEIS DO DIPEBIO DO BHASIL. 

1835. 

TOMO 18. l'ARTE 2.• SECÇ10 37.a 

DECHETO l\'." 1.G10-· de ~3 111' l\lai:l de 1R:i:i. 

A 11/orisa a incorporação c approva os Estatutos da Com
panhia organisada nesta Ciirle com o titulo de tt Em

preza Litteraria Dous do Dc:cmbro )> • 

. \ ttrntkndo ao qur~ :\IP n•pn·srntou Francbco dr l'aula 
!\rito, c dr eonl'ormitLHlr com o parec:•r do Cons:·lheiro Procu
rador da Coroa , Soberania c l•'azPntla l\'arional: Jl1)i por lll'm 
A utorisar il inmrpornt:ão c A pprm ar os Estatutos da Companhia 
" En1prez:t Lilteraria Dons de DezPinbro >J, que cnu1 csiP bai>üo. 
Luiz Pl'llreira do Coulto Ferraz, do Mt~U COibi'! !lo, l\linistro r 
~~·cretario d'Estado dos ::\!'~o1:ios do lnipl'rio, assi111 o tenha 
t:llli'Illlido r faça 1'\ecular. Palacio do H i o de .!an1•iro t'Ill 'in te 
c Ires dl' :\I aio de mil oitoePntus dnrol'nla t' dnco, trigt•sinio 
quarto da ludeprndcnda c do ImpPrio. 

Co!ll a Rubrica de SuJ :\lagP~;ta:h~ o ltnptTador. 

L'li: l'l'llrcira th Cuuf/o Ferra:. 

l~statutos tia Emtn·ez~• Litü·!'ill'ia Illhn1s de 
Dezembl'o • 

. \rt. 1." .\ ~~:uprc·:.:t -l~tlU.; dt) 1l.'.'i':::b:o - t"!l!np:•::t ;1 

tlc lYpo;;rapltia tl!!l ~:Tanrl<' t•_.;l':lla, litl!O~I"il]litia, t·sf;tmp:tr·ia, 
c ollbina de Pnearden:H::to, jlJSH a s:•r dP llltl\l:t a ;s:•eia~·;lo. 
t:orn u titulo aeilna, l'tt.io <"apitai ser:i de !)OU:O:JU:~OOO l'lll 

:.!.:)00 accõt•s tk 200"000 c::da ltuma. 
:\rt. ·2." Esta a,,soci;H;iio tr•IH por liitt 1: p:·inriJ>:tl o],. 

jt·rlo, desr•nyolyer. a artl' Lypo~Taphica t· au\ili:tt" o pro;:n~sso 
tias leltras, na protPC\'ÜO d;Hla aos autores por !IH' i o !ltl pre
mio ;ís su:ts obras, t:Jlllpra dt• seus manus:Tipto.;, e dinrl
;.;ul,';1o nao s:'• tlisto, eom:J dr· todo e qualqtwr illlpres:io, 
Jllli' precos mor1Prai.lo:i, para o que lhe tit:a n::;enado o fun
llo de ::.!0:0:!0;'!1000, t:llj'l applit:~ll:ii.() se:·:i f1:ita t:Oillll a assu.-

-·--·--· ---------·-·---··- ··- ·--- ···-· .. --·--------------
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ciação julgar convrnienle, tanto 110 seu intt~rcssc, como no 
interesse das !Pilras, e dos aulon•s ou traducton~s. 

Art. 3. o Pela ePssão plena que faz o aetnal r~rnprezario 
Franciso de Paula Brito, d•~ todos os sr~ns estabeleeirnentos, 
c propriedadPs fieão-1111~ pertr·ncendo ;jOO acr;iies , ficando 
igualmente 1.000 acr_:iir~s eru r·aixa, para crear;ão de qualquer 
jornal , que a associar;ão tente fazer appan~eer , compra de 
algum estahelcr.:irnen~o que llw conyenha, ou realisação de 
qualrpiCr outra cousa SPmclhante. 

Art. 4." Dos 200. OOO:t;OOO { 1.000 acçiies ) que a as
sociação tem de l'f'alisar, 20.000;;1000 ficarão reservados para 
os fins disposto3 no Art. 2. 0

, c :w.ooo:;;~ooo para qualquer 
das especulações do Art. !l. o, podendo-se passar estes fundos 
de huma para outra eah:a, segnndo convier aos interesses 
da eruprrza. 

Art. 5. 0 A din•rtori.1 por si, ronjnnctamPnlc com o 
administrador Francisco de Paula Brito, ou este por si só, 
rcquerer<io aos l'odPres do Estado o auxilio que sn jnlgar 
l'onvcnieutP, dando para isso tod;1s as raziins pn·cisas. 

Art. 6." Pelo auxilio, qne fi>i prestado ú as:;ociar:ii~, 
fica o Governo com direito a mandar fazer nos eslabelect
mentos d'ella toda c qualquer obra que julgar conveniente, 
sem que por issso pague mais do que os preços marcados 
pela Trpographia Nacional, ou outras qu;wsquer Bepartiçlip,; 
publicas identicas ús da associ<u:ão. 

Art. 7. o A gcrencia de todos os nPgorios, a caixa, e a 
resprctiva cscriptúraç<io, ficarão a cargo da dirf'ctoria, que 
será nomeada na fórma do .\rt. t:J, a qual farú a escolha 
dos emp:·cgados precisos. 

Art. 8." O actual em preza rio srrá o administrador da 
assoriaçilo, se clla assim o julgar eomeniente, P nilo poderá 
fazer parte de outra qualquer, em lodo o tempo que o for da 
existente, vencendo pelo seu trabalho o ordenndo de 
por anno ou a porcentagem cJ,, ... por o.'" de,luzida do ren
dimento nnnual. 

Art. 9. 0 Jlor cada nma espew!H:iio, on no\ o ramo da I 
em preza, dos que tc:n em , ista o administrador, C•JinO sc-
jão fundiçilo de t~·pos, fabrica de cartiiPs, d1~ cartas de jo~~ur, 
imprcs-;;1o de livros nacionaes, P P:;trélllgPiros, Ycnda (lo; 

mesmos, lllilndarlos rir da Europa, hem como da k:.,bl:1çüo 
do l'aiz, por ordem do Goyemo, e algumas outras, poderá 
a directoria arbitrur-lhc hum prnmio ou dar-lhe huma por- ~ 
centagcm , o que só tcr;í Jogar wrificadas as yanlagcns ri<~ 
qualquer d'cllas. Í 

Art. 10. 1\n caso de ter o administrador dP f<IZI'r Im
ma viagem ;í Europa, lh:ixar;í quPm o substitua, co:n o 
mcsmn vr•neimcuto que tinha, c então podctiÍ a rlirr•r·toria 
auxiliai-o com alguma quantia , visto que a riagrm niio dc
\'c ter Jogar scniio em bcwficio dn a·;suriar;üo. 



Art. 11. As acções serão transferíveis ao portador, I'Otno 
tl1· costume, e o pa!=(anwnlo dos dividendos Sl'r;í fl'ito em 
.Janeiro e Julho de cada hum annn, ou quando a directoria 
jul~ar connmient<· . 

. \r'. 12. As chamadas das prcslaçües scn1o feitas quan
do se jul~ar nccPssario; o5 antigos aecionistas de r~oo,ooo 
ficarão eom duas acçües de 200:ff!OOO, I' os de 100~000 entra
rão com ig-nal quantia para que ohtcnhão huma das novas, 
ou rl'<~ebcriío o valor dP!I,ls, se o q11izerern, cessando, em to
do o caso, a regalia dos impressos, por ser o dividendo fdlo 
S<'plltdo as vantagens da nova l'llll·n·za . 

. \rt. 13. .\ din·ctoria durarú dous annos, c podcr;í 
continuar, no fim d'clles, quando seja n·l'lcila; a ordem 
do.; SI'US membros , s<·rü n~g-ulada pelas voloçües, como he 
11<' costume. A admissão e <!<·missão do caixa e empr<'gados 
serão 1\'itas livremenll~ por el!a; as dos clwft•s de ollicinas 
e opcrarios pelo administrador , a sua ordem ou como for 
t'OilYPIH'ÍOnado. 

Art. J!L í\o caso de morte th rulrninislrador, ou de 
qualquer inconveniente, qtw obste a marcha da associação, a 
din~ctol'ia tomará as medidas precisas para que Pila continue, 
ou cf~.;se, observando-se então o qtw for deliberado em asscm
bléa gP,ral. 

.\rt. t:;. A empreza littcraria durarú :;l'lo tempo de 
vinte annos, a contar da data de sua inst;,; i<H:iio. 

Rio de Janeiro, em 17 de Abril de 1S0oJ.- Francisco 
de Paula Brito. 
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COU.ECÇ10 DAS LEIS no DII'EBIO no BIUSTL. 

1853. 

TOMO 18. PARTE 2.a Sf.CÇ.\0 38.• 

DECRETO N.o l.G11 -·de :3 t!e .Junho tla 18:>3. 

Convoca a nova Assembléa Geral Ordinaria. 

Designando expressamente a Constituição do I mperio no 
par<1grnpho 1. o do A r ligo 102 o tli<l 3 de .Junho do nnno 
terceiro de catla Legislatura para a convocação tia nova As
scmblóa t:cral ortlinaria: llci por bem convocar a mesma 
Asscmbléa, procctlcndo-se para esse fim ás eleições dos De
putados das tli!Terenles Províncias na fórma da Lei c In
slrucções que as rq:;uliio. Luiz Pedreira do CouUo Ferraz, 
do jJcn Comelho, ~linislro c Secretario d' Estado dos Ne
gocios tlo Imperio, assim o tenha cntcntli,lo c faça execu
tar. I'alacio do llio de .Janeiro em trcs de Junho de mil 
oitocentos cincoenta c cinco, trigcsimo quarto tla Tndcpen
dencia c do Imperio. 

Com a Hnbrica de Sua 1\Jagcstadc o Imperador. 

l~uíz Pedreim do Coullo Ferraz. 
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COLLECÇAO J>AS LEIS llO IMPEIUO DO BIUSIL. 

t8.}5. 

TmiO 18. I'AltTE 2.• SECÇAO 39. a 

. !IDR 

DECRETO N." 1.613- de 9 de Junho de 1805. 

Autorisa a incorporação, e approva os Estatutos lJrovisorios 
da Companhia da Estrada de Jlallgaraliúa. 

Attendcndo ao que Me requcreo o Hcscmhargador Joa
quim .José l'achcco, c ele conformidade eom a :\linl1a im. 
mcdiala Hesoluçáo de 2 do corrente mcz, tomada sobre pa
rcecr da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Eslado, 
e"l:arado em Consulta de 26 de l\larço ultimo: Hei por bem 
Autorisar a ineorporaçüo , c Approvar os Estatutos prm iso
rios da Companhia da Estrada de l\1angaratiba, que com 
este haixiio. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Con
~clho, l\Iinislro e Secretario 1l'Estado uos Ncgocios do Im
perio, assim o tenha entendido c faç.a C\eentar. Pala rio do 
Rio de Janeiro em nove de Junho de mil oitocentos cincocnf:J 
c cinco, trigcsimo quarto da JndepcndcrH·.ia e do Inqwrio 

Com o Huhrica ele Sua ;\lagesta<lc o Imperador. 

Lni: 1' ~dreim do f.'outto F f'J"rG'Z. 

Da incorporação da ComjWHhia. 

Art. 1. 0 A Companhia da Estrada da Mangaratiba au
torisacla pela Lei Provincial do Hio tle Janeiro de 2:> ele 
Outuhro de 183ft, e pelo eontracto com o E'ím. l'resitlen
te da Província de 26 de Fevereiro uo corrente anno de 
18.55, tcd o fundo capital de dons mil c qualrncenl.os eon
los, divididos em uozc mil acçõcs tlc 200,'ti'OOO cada hnma. 
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l:lla se ronsirlern constituída e funccionando, depen,Icntc da 
approva~·;1o do Govcmo Imperial logo que os presentes Estntntns 
sejão suuscriptos por necionistas que representem mais de 
6 mil acçõcs. . 

Art. 2. o As entr.ulns dns neções seriio rcnli~adas por 
ehnmadas de 1 o o;,, a primeira entrada terá logar logo que 
se verifique a hypothese do Artigo antecedente quanto a 
suhscripção das acções; as outras quando forem annuncia1las 
rom preredent:ia pelo menos de (i() dias. 

Art. :3. o Os arcionistns qne não eiTertnnrem pontunl
mentc suas entnHlas, perderão em ucncllcio da Emprcza a 
quantia que ja tiverem pago , c o Imprezario dispor<Í em 
proveito tlella das respectivas acções. No caso porêm de im
pedimento justillcado será pcrmiltido ao accionista impon
t nnl VNificar ns entradas devidas pagando demais o premio 
de 20 "/o pelo tempo da demora. 

Art. & . o As acçõcs poderão ser tomadas ou su bscri
ptas por nncionnes, estrangeiros, ou corporaçõe!', c lambem 
transferidas mediante seu arerbamento no Livro respectivo, 
em ensa do Emprezario, c no Escriptorio da Compauhia nes
ta mesma Côrte , Jogo que este seja montndo. 

Art. 5. o Se o Emprczario requerer e aceitar as acções 
que o E\m. Governo da l'rovincia do Rio de Janeiro pro
metle tomar na fórma do j<Í referido Contrncto, os direitos 
do mesmo Governo como accionista, núo excederiio aos de 
qunlquer outro, salvos alêm da inspecção que hc inheren
te a todo o Governo, os qnc se elle reservou em o dito 
f.ontracto. 

Art. 6. o As an:ões d1~v•~riio ser tomadas da presente 
data até o ultimo de Maio do corrente anno. Findo e~!'C 
prnzo poderit o Emprezario e\igir, em beneficio da Com
panhia, nh\m do valor respccli1o, o premio que JHlssão ter, 
ce1lel-as, ou consultar a asscmblt~a geral dos accionislas 
para distrihnil-as, ou n;1o, cont(mne as conveniencias 1la 
Associar:iio. 

Art. 7. o Se a Compnnhin rosoher , nos termos 1lo 
Contracto, o e~tnbclecirncnto ~~e carros de '~ rodas, tira
dos por nnimaes sobre trilhos de ferro, crn hum a ou mais 
sec~~ões da Estrada. algum outro melhoramento ou em 
fim se por qualquer outro motivo for de mister augmentar 
o fundo capitnl, compctirtÍ ;Í assemhléa geral Jos accio
nistas deridir o que mais convenha, isto he, a prefercncia 
ele reforr,ar o valor elas an~õcs, 011 de emillir no1a~ . 

- - - - -- !1---"-
_ .. 
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Art. 8." O Emprczario, ;í proporçiio que rrcehcr a 
imp•lrtancin das chamadas , ossim como n renda dns har
n~iras c transportes, irá entrando com ellns para o Bane'> 
Nacional, clesla Côrte ou pnra qunlqucr dos lbtH:os q111) 

mnis vantagens olfercça , c convencionaní lmma conta eor
rcntc de erctlito com jurog reciproeos para o S(~rviço da 
Em preza. 

SECÇ:\.0 H. 

Da Administraç.io prot'isoria da l'umpa11hiu. 

Art. 9" A Administraçiio provisoria ()a Companhia ttHI

stnní de hum llirector l'resid1~nte, que scriÍ o netual Em
prPzario lk,;embargador .Joaqttim Jost'~ Pacheeo, de hnm 
Seeretario ljiiC ser;Í .lost\ Bemardo llrand;io, o qnal accu
mulariÍ a SIIbstitnilJio tla l'residencia nus impedimento~; rno
mentancos, huma vez que mio passem tle 'dl 1\ias; e de 
hum Vicc-l'resitlente, que :-ení o Bar;1o da Bella Vista , o 
qual tomaní a gcrem:ia da Companhia, desde qnc o impe
dimento 1lo l'resi,lente cxcl~lla daqnelle prazo. E~ta Hireclo
ria sen irá por () annos, c pcreehení veh lrahalllo 1le sna 
adminislrnçiio 5 por cento 1lo rendimento liquido. Ella sp 
~~omidcra eleita c começa a fHIH'l'Íonar logo q11e se verilitptc 
a h~ polhesc do Arl. 1." qnanlo iÍ suhseript;flo das ar:1:ücs. 

Art. 10. No easo de morte ou dcmissilo voluntaría 
tl11 \'ice-Presidente, ou Sendario, o Etnprezario nomeará 
intcrinarn1~nte estes Empregados, c,m quanto na I." n·uni:1o 
da assl~tnhh:a geral que se seguir, esta os n;1o IIOilll'ilr de-
liuitivamenlc. No easo de morte do Emprezario, 1 11 dt~mi~
siío vol11ntaria, a assemhlóa geral, que Sl~rú lo;~o rcllllida, 
norncarú lJttem o substitua. 

Art. 11. Durante os 1\itos 6 anno~ o Empn~·.:ario llire
elor-l'resillente tem plenos, amplos e illimitados podcr,·s, ~:em 
reserva alguma. Ellc hc antorisado a demandar, c ser tll~
rnandallo, em nome da Companhia. E o administrador dcl!a 
para levar a elfeito a Empresa nos lermos do Conlraeto. 

Estahclel:ení de aeconlo eom o Exm. Presidente dn l'ro
vitH~ia os respeelivos llegulamenlos : nomeai'Ú c tlemilliriÍ os 
Emprega1lo~ nccessnrios, contrnctariÍ Engenheiros, c lraba
lhatlores, haverá os terrenos precisos, determinará as es
tru:úes , c mais obras, prefirirá os planos mahl atlequados, 
t' finalmente ;11loptad e fart't e\.cnllar todas as mditlas c 
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providenrins convt~nil'nles para o bom exilo e perfi~içáo da 
Empreza nos pcriorlos tlella. 

Art. 12. N;ío ohstllntc a tlisposiçüo do Artigo antPce
tlcnte, o Ernprczario convocará annualmentc a AsserÍlhléa 
Geral dos Accionisla~, c prestará contas niio só do anda
mento e e,;tado dos trabalhos , mas lambem de toda a 
sun renda c despczas. Suas contas scrüo commeltidas a hu
ma Commis>iio de C'\amc , compo~ta de 3 Acriouistas no
meados pela dita Asscmbléa (;era) , aos qunes serão for
necidos todos os livros, documentos c esclarecimentos da 
Companhia, qnc qncirão consultar. 

Art. 1:3. Seis mczcs antes de findarem-se os refcrirlos 
r, annos, o Emprezario apresentará á Assemhléa Geral 
dos accionistas o projecto dos Estatutos definitiros dn Com
panhia, pnra seu regimen c administrnç<ío onlinarin: clla 
nomear;Í l111rna Cr,rnmissão, e ;í vista do seu parecer disculi
ní, modificará , ou <1 pprovará, corno melhor julgar os ditos 
Est~tutos, que passarão 6 mezes depois a reger a Compa
nhia, qualquer que sr~ja seu Presidente. 

Art. H. Durante a actual administração provisoria. 
observur-sc-ha o seguinte em relação á Assembléa Geral 
dos accionistas. 

§ 1.
0 

O accionista de 10 acçües terá hum voto; e o de 
20 dous, e assim por diante, exclui dos aquelles, a que 
forem feitas transfcrencias vinte dias antes do designado 
pnra as reuniões gcraes da Companhia. Nenhum accionista 
porôm terá mais de quarenta votos qualquer que seja o 
numero de acções ou proprias, on qne apresente corno 
procurador de outrem. 

§ 2. o Os accionistas podem votar por procuração pas
sada a outros accionistas ; neste caso far-se-ha conta do 
numero de acções proprias e das do accionista represen
tado, para regular por sua somma o numero de votos nos 
termos do § <~nlccedcnte. 

§ a. o Sómente os accionistas ele mais de 1 O acçõcs po
derúo ser nomeados Membros da Commissiio de exame de 
IJUC trata o Art. 12; he preciso o numero de ;)O pelo 
menos p<~ra o c<Jrgo de Vice-Presidente, c de 20 para o 
de Secretario. 

§ 4. o Fórma numero legal, p11ra tomar resoluçiks le
gitimas, aquelle que concorrer á convocaç:ão da Assemhléa 
Geral no dia, hora c lugar designado por annuncios do Pre
sidente , huma vez que ellcs tenhiio sido publicados no!' 

a .. -~-·~,.-



.lornnes tla Ct\rte , no menos por 5 vezes, e que o 1.'' 
illllllHJCÍO preceda iÍ reunião no menos por 20 dias. 

Todavia se uão se reunirem act:ionistas que represente 
mil acçües, ficará a sessão adiada para 4 ou 8 dias poste
riores , fazendo-se novos annuncios , e então será legitima 
a decisão, qualquer que seja o numero presente. 

§ 5. 0 O Presidente dirige os trabalhos c mantem a or
dem nas discussües. 

Ellc poderú convocar a Assemhléa Geral, ou os maiores 
aecionistas C'{istentes ua Ct1rte, quando precise eomnlf ar so
bre qnaesquer interesses da Companhia. 

Art. 15. A' proporção que o Emprczario for cobrando 
a ta\:a das barreiras ou transportes das dirersns sen;úes da 
Empreza, irá accumulando os respectivos valores no Banco 
que mais vantagens oll'ercça nté ter hum eapital, q1w fur
rw~·a hum dividendo de 7 °/0 • De enlilo em diaule se fará o 
dividendo semestrnl dos ditos rendimentos, deduzidas as 
despezas do costeio das Secções concluídas, embora ainda 
não estejão preenchidas as entrarias das acçües em sua 
totalidade. Crear-se-ha hum fundo de rczerva na fórma 
1!0 Contracto. 

SECÇ:\0 lll. 

Da cessüo do prioilegio á Companhia. 

Art. 16. O Emprezario desde que declarar a Com
panhia encorporada , cede e traspassa-lhe por esse mesmo 
facto o privilegio da Ernpreza, c todos os direitos respecti
vos, não só j;í adquiridos corno os que tle mais pu~sa ad
quirir, ns~im do Govemo Imperial, eomo do l'rovincial do 
JUo de Janeiro. 

Arl. 17. Alêm das 12 mil acçües, de qne trata o 
Art. t.o se emittirá mais 500 gratuitamente, que serão 
abonadas ao Emprczario, como intlemnisnc;ão da cessão do 
privilegio, das despezas por elle feitas, e que fizer alt'~ o 
dia da incorporação tLl Companhia. l'osto que seja-lhe abo
nado desde já o vnlor lotai dessas acções, o Ernprczario 
não lerá direito !Jiter nos dividendos, quer na fin;l] disso
lução tla Companhia , sew1o iÍ quota correspondente e pro
porcional das de mais acc;ücs ua mesma Companhia. 
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Art. 18. O Emprczario he rcsponsal'(~l á Comp;lllhia, 
se por manifesta incuria, on culposa violação das condi
ções da Empreza , causar á mesma Companhia tpwlqtwr 
damno em sua administraçüo. 

Hio de Janeiro 2G de Fevereiro de J 855.- .Joaquim 
.José Pacheco, Presidente Director. -José Bernardo Bran
dão , Secretario. 

OECllFTO N." UiH- de 9 tle .Junho tle 18.!5. 

"t J)PI'Ul'a os Estatutos da Com]Janhia da rslnula de {erro da 
Bahia, drsde a capital da wesma Prurincia all o Uiu 

de S. Fmnciscu. 

Tomando em considera~·ão o que me rcpre~entou Joa
quim Franci~co Alves Branco ~Inniz Jlarrelo, a qnem ft!i ser
vido conceder o privilegio da construcção tla estrada de ferro 
que, parti r:do de qualquer ponto proximo á capital da Pro
víncia da Bahia, v;í terminar na vi lia do Joazciro ou em 
outro lugar da mnrgem uircitn do 1\io de S. Francisco, que se 
julgar mais conveniente, por meio de huma companhin, 
pedindo-Me n npprovat;fio dos Estatutos pnra n mesma com
panhia: Hei por hem Approvar os referidos Estatutos, que 
com este Lnixiio, assigllndos por Luiz Pedreira dn Coutto 
Ferraz, do l\Icu Conselho, Ministro e Secretario tl' E~tado 
dos Ncgocios do Impcrio, que assim o tenha entenuido c 
faça cxcentnr. l'nlileio do Hio (le .Janeiro em nove de Junho 
de mil oitocentos eincoenia c cinco , lrigesirno quarto da 
lndependencia c Jo Lrnperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iageslade o Imperador. 

tni:. Pedreira do Crmllo Ferro-:.. 
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J~:s~adtdns d~& (;ontJUUthiat ela ~c~straclu clc~ l~·a·r•o 
du l••·nvincia du na laia, n que st• r•elcr·c· 

o Deet•eto elei!Jtll data. 

CAPITULO J. 

Da Companhia. 

Art. 1." Fica creada hum a Companhia on Socielladc 
anonyma , flllC se denominaní da Eslrarla 1le ferro da Bahia 
até o rio de S. Francisco-, com o fim de construir h uma 
eslratla de ferro, flllC deverú partir de qualquer ponto pro
ximo 1la capital da referida Província até a villa do .loazci
ro, on outro lugar que se julgar mais conveniente da mar
gem direita d'aquclle rio , com as condições c pelo modo 
marcado nos Decretos n. o 1.299 de 19 de llezcrnLro de 1853, 
c n. o 1.G02 de 1 Ji. de Maio deste anno, c corH·cssiio addi
cional outorgada pelo Governo Provincial da Jlahia, sob sua 
lllliCa rcspomabiJidaJe, a j() de J\laio de 1 s;,'j., em Yirlll
tlt~ da Lei Provincial n." 500 de 15 de Maio de 18.)'1. 

Art. 2. 0 O contraeto celebrado em viritale do rncn
eion:lllo llecrcto de 19 de Dezembro com .Joaquim Francisco 
Alves Branco Muniz Barreto, e a Convençúo Provincial de 
16 de Maio de 185!, , hem como as disp<Jsiçõcs do Decreto 
n. o 1 .G02 de 14 de Maio deste anno , fazem parte destes 
Estatutos , e entendem-se approvados c aceitos por todos 
os que subscreverem acçõcs da dita Companhia, c em qual
quer tempo forem dcllas possuidores , passando todos os 
direitos , concessões c onus provenientes dos referidos actos 
para a Companhia a que se referem estes Estatutos. 

Art. 3.• A dirccção geral da Companhin scriÍ na Cidade 
1le Lontlres; poucrá porêm ter agencias no llio 1le .Janeiro, 
gahia, c quaesqner pontos do hnpcrio que lhe parcc;iio ron-· 
vcni!•nles para o manejo de quacsqner opera~·~-H~' lin:lllreiras 
da Companhia. 

Art. /,." A organisaçtío dclinitiva da Companhia terá 
lu~ar desde a data da primeira rcnniiio 1los Accionislas em 
Loudres tl•.~pois da approvaçilo d1~stcs Estatutos pelo (;overno 
Imperial: esta reuniiio dcYení ser communieada ao Minis
tro do Brasil tm Lon1lres. Sua dnraçiio scr:í pelos noventa 
an nos, que tem de 1lurar o privilegio da estrada de ferro da 
Bahia ao Hio de S. Franeüco, Ullro o t~aso d<~ resgate na 
l'úrrna do eont r a elo. 
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Findos os noventa annos mencionados, a Companhia po
derá vender a propriedade da cstradn, que lhe licn garanti
da sem privilegio, c liquidar-se ou prorogar a sua dlnra~·ão 
por prazo determinado, cgmo convier, e for deliberado pela 
assembléa geral dos accionistas. 

CAl'TT{TLO TI. 

Do capital da Compauhút, e dos direitos e drveres dos 
accionistas. 

ArL 5. 0 O capital da Companhia, provisorinrncntc fi
xallo para garantia do juro em 1.800,000 L para as pri
meiras vinte legoas de estrada de ferro, será definitivamente 
marcado para a mesma garantia, segundo o que se reco
nhecer ter sido cffectivamente dcspendiuo até aquclla som
ma na construcção das ditas primeiras vinte legoas; licanuo 
entendido que não pollerá ser cmillida mais do que a som
mn de doze mil contos de réis, ou toda em acçõcs, ou 
parte em acçücs e parte em ohriga~,~õcs, até que a dita som
mn scjn e!I"ectivamcnt.c despendida. Qner os pos~ui<lorcs 'lc 
acções, quer os de obriga(,·ões niio respondem por mais <lo 
que pelo total dellas. 

Art. 6." O capital da í:ompanhia poderá ser elevado 
por votaçiio de huma asscmhléa geral cxtraordinaria dos 
accionistas, segundo as necessidades da Companhia, median
te a emissão de novas acçõcs, ti tu los ou obrigações, assim 
como o modo c condições, com que devem ser feitos os 
pagamentos. 

Qualquer clevaçiio porêm do r-apitnl niio gozará da ga
rautin de juros em tempo algum, e n qualqner titnlo qnt~ 
sejn. 

Art. 7." A .Iluda dos Direclores ,]clermirwrú n quan
tia tle depOSitO qne deve ~cr paga de Caua aCÇJo; fixará 
lambem o tempo e quantia~ tle cada 'uccessh'a chamada, 
attcntlendcndo sempre ao pngamento dos respectivos juros, 
c ;Ís e\igencins da Companhia. 

As chamadas <leven1o ser feitas por· aununcios com an
tecipação nunca menor de hum mez, pnhlieadns por dnaR 
vezes dill"crcntcs, pelo menos, em duas folhas diarias de 
Londres, c nns folhas oflicincs da 13a h ia e do TI i o de .Ja
neiro, c igualmente em hurnn folha de catla huma destas 
tinas Ci1ladcs do nrasil. 
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Art. R.o Se ns chamadas não fon•m ~ali~ft•it:~s 1lcnlro 
<le 28 dias <lcpois do termo fixado, n .lnnta dos nircetores 
poderú ou declarar privados de todos os seus direitos na 
Companhia os accionistas que se acharem em falta , ou fazer 
rcali~nr o pngnmcnto das ncçõcs pelos meio..; lcg<tes; c neste 
r<tso deveriÍ o nccionisl<t remisso, alt~m tio pri neípn I , pag<tr 
.inro na r<tzão de cinco por cento no anno. -

A p<mla tle taes acções ser;í a consPqlwnr.ia immrdiata 
da decisiio da .Junta dos Direclorcs, in,:crla no registro de 
snns <tCias, de pleno direito, c sem lll't'essidade de <mira 
;1lgmna fnnnalidade. 

A qnanti<t paga sohrc ns neçõcs, nssim perdidas, lornar
sc-ha propriedade ab~olnta <l<t Companhia pelo me~ro fado 
ela dcr.larnção da .Juntn. 

E <ts mcsm<ts acçiícs 11c<trão nullas c ele nenhum effeilo 
nas mãos dos CJUC as tiverem, c poderiio ser snhsliluidas 
por novas acçilcs emiUidas pela .Junta elr>s Jlircctores. 

Art. 9." As acções scnio ao portador ou iÍ pes~oa no
me:Jr\a cspeeialmcntc, conforme o dc-ejo dos necioni~tas; 
JHHiendo a todo o tempo converter-se ns nr:c_:ües no portador 
em acções á pessoa nomeada , ou vicc-nr,;n. 

Art. 10. Nenhuma acçfio l'eriÍ trano;fc~riYel antes do de
posito, c de ter si(lo satisféitn a primeira rhamada. Então, 
c sú então scní clln transferirei por doe:nmento registrado 
nos livros da Compnnhia, se designar nome, on JlOr sim
ples ajuste entre partes, se for ao porln<lor. 

Art. 1 J. A .Junta dos Birectorcs cslnbelccení o modo , 
as eondiç.iles c emolumentos das transferencias, e da con
ver~ão das acções á pessoa nomeada em acçõcs ao porta
<lor, c vice-versa , não podendo exceder laes emolumentos 
;í quantia de dois schillings c seis pence. 

Arl. 12. No ca'o de extravio ou perda <I e hn ma ou 
mais act:<'ics <la companhia, n .Junta do,; 1\ireclores, precc
tlendo os wmpetentes annuncios c onlras cautelas legaes, 
que inutilisem complctmnenlc os tilnlo' penli<los, as suh
~litulir<Í por outras, que seriio e~nlregnes a quem de direi
lo for. 

Art. 13. Cada acção hc indivisível em relaçiio il Com
panhia, que não reconhecerá nenhuma subdivisão de hnma 
só aeção, devendo ser a mesma rcpresentad<t perante a 
rompnnhia por huma unica pessoa, embora se.i<t propriecl<t
tle de diversas, competindo ao legitimo representante de 
rnda acção os direitos c obrigações que lhe são inherentcs. 
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Art. n.. Os crerlores 011 lterdl~iros dos accionisfas' OH 

possuidores de obrigac;õcs, nfio poden1o sob pretexto algum 
fazer embargar a propried:1de on quaesquer objectos ~ln Com
panhia, nem intromdter-se por maneira alguma na ~ua 
admíni:>!raçiío, tlererlllo limitar o exereicio dos seus direi
tos ao conhecimento 1las entradas nos livros da Companhia, 
e das adas da .Junta dos llirectores. 

Art. 15. Cada acçfío diÍ direito a hnm juro proporcio
nal nos lucros da Companhia, e conserva sempre seus direi
tos e obrigações, qualquer que seja a pessoa a cujas mãos 
tenha passado. 

CAPITULO IH. 

Da wlministi'lt(·lio da Compnuhia. 

Art. 16. A Companhia será administrada por huma 
.Junta de Dircclores residentes em Londres, composta de 
cinco a sete Direclores, os CJUaes na primeira organisaçiío 
seriío escolhirlos pelo concPs~ionario, ou por pessoa por elle 
autori~rHla d'entrc os accionistas mais importantes pelo nu
mero de acções que possuírem. 

Art. 17. E~tes llirectore!', on no raso de sua resigna
ç.ão, os que forem nomeados em seu lugar pelos Dirceto
res restantes, permanecerão no e\ereicio da<pJCIIes cargos 
pelos primeiros tres annos, contados da data da ineorpora
çiio da Companhia. Findo e;;se prazo, na primeira n~lllliilo 
ordinaria dos aeeioni~tas, Sl~ prorelll'rú por meio dn sorte 
ú designação de dois dos llirector!'s que devem deixar va
gos os seus lugares, c proccdcr-sc-ha lÍ nova nomcac;ão , 
de quem os deva suhslill!ir, podenrlo todavia ser reeleilos 
os exonerados pela sorte. 

Art. 18. O mesmo proecsso lcl"iÍ lngur lotlos os annos 
a respeito dos primeiros llirectorcs restantes, c CJUanuo to
dos ellcs tiverem sido exonerados pela sorte, ou reekitos, 
a sahida annual dos llirectorcs eontinuarú a se fazer pela 
ordem da sua antiguidade no cargo, podendo sempre ~er 
reeleitos os que po1· c~te Artigo devem sahir. 

Art. 19. Os Diretores den~m possuir cada hum eem 
aeçõc~~ pelo menos, que licariio soh a guartla da Companhia, 
c não poderão ser transferidas emquanto ellcs fizerem par
te <la llircctoria, devendo notar-se isso mesmo nos lilulos 
das acções. 
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No raso de que os pngamcntos on entradas devidas sobre 
essa·s acções a!.sim dcposi La das não scj:1o sati~feitos dentro 
do prazo de vinte c oito dias, o dono de taes acções per
deriÍ o lugar de ])ircclor pela simple~ verilica<;:'lo de não 
pagamento feito pela .Junta dos llirerlorc~. 

Art. 20. Os vencimentos df!s llirectorcs, incluindo o 
Director Brasileiro, a que se refere o llecreto n." 1.2!)!) de 
19 de Dezembro de 185:{, não excederão, nlt'~ a conrhls;1o 
das primeiras vinte legoas da eslrnda ti<' ferro, a tws mil 
libras stcrlinas por anno, rcpartidns entre 'cus membros, 
como á Direcloria aproun~r. 

Art. 21. O 1\linislro Brasileiro l'lll L01ulrc:;, qn;1ntlo 
núo puder comparecer <Ís scssüeíi da Direetoria e lrabalhos 
de suas commissües, para qnc deve ser convidado na con
formidade dn contliçi1o 22 do Decreto li." 1. z!l!l de J !I de 
Dezembro de 1~5:3, poderá nom(~nr quen• fnt_'a suas vozes, 
comtanto que a nomcaçflo recaia em pessoa que tenha as 
qualidades ncccssarias para ser Director onliuario. 

Art. 22. A Junta nao poderá délilJcrar ~em a pre
sença de tres de seus Membros. 

A Junta elegení d'cntrc os seus !\Icm!Jros hum rrcsi
deutc e hum Vice-Presidente. 

lJcpois de cada nomcaçflo aunual de llircctores para o 
seguinte anno , na sua primeira reunião, a ,Junta fará uovas 
eleições para aquelles cargos. 

Art. 2:3. Nenhuma pessoa, que exer~·a cargo ou em
prego de confiança da Companhia, ou t]IIC for dirccta ou 
indircctamcntc intcressnda em qualquer con!raclo com a 
Companhia, poderá ser Dircetor. A acr~itar,üu tios ditos car
gos ou empregos, ou a acquisiçflo 1lc interesse em tacs 
contractos importflo a pcrrla do lugar de Direclol'. 

Art. 24. A Juntn dos Tlirectorcs lem- 11lcnos poderes 
administrativos em relar,úo a lol~os os ncgocios da t:ompanhia, 
incluindo mesmo todos os poderes de procurador em cnusa 
propria, podendo delegar a parte de tnes poderes que jul
gar conveniente a bem dos interesses da Companhia, e re
vogai-os á sua vontade, principalmente pelo que diz respeito 
aos negocios c trabalhos qnc se tem tle fazer na Bnhia, c 
á administração tle seus interesses naqnella ~'rovincia, de
vendo os delegados obscrvnr as condiçücs e restrir~·õcs que 
a referida .Junta lhes dclcrmin;'r 

Art. 25. A .Junta, no excrcicio 1los pleno~ potktes que 
lhe são confiados, dcyerá : 



l." Celebrar ctnlrnctos geracs ou pareiacs, quer pura 
a construc~fw e servi~o da estrada de ferro, qut.:r para o 
fornecimento de rundos necessarios para se porem .em arli
vidade os trabalhos, •tuer seja por h uma quantia redunda, 
quer pelas orç.ndas por miudo. 

2. o Fazer c realisar quacsquer ajuste~, conlrados ou co!l
ver~tõcs para fürnecimenlo de mntcriacs, compra de terre
nos e de propril~llil1le immo\el de qual<(ltcr nalmeza , ar:
quisição de instrumentos, mnchinas, trem, & c. 

3.° Fazer com o Governo, com outrus Companhias, cs
ta·bclecimcntos ou terceiras pessoa:-;, os contradus e arranjos 
que possa consi:lerar uteis aos interesses da Companhia, para 
pôr em aclividnt!u e augmcntar o trafico da linha l'errea. 

fko Nomear e demittir livremente todos os empregados 
que julgar neccssarios c desnccessarios no bom desempenho 
dos trabalhos e encargos da Companhia, marcar-lhes os or
denados, c definir-lhes os respectivos dcreres. 

5." Prc~cresver o methodo da cscripturaçilo da Compa
nhia, liscalisar tudo quillllo tiver referencia ;, me~ma, para 
que seja conservaJa quanto for possível em dia, P com a 
maior clareza. 

6. o Conlractar, preccdcnJo decisão da assemhh\a geral , 
os emprestimos que julgar vantajosos para o interesse da 
Companhia, até n importancia da totalída,Jc das presla~'ões 
que na oecasião air11la ~e houverem de receber. 

7.• Determinar o emprego de fundos disponíveis. 
8. o Ell"ecllw r a trnnsfereneia da propriedade movei ou 

immovcl que se le11ha tornado inutil para os fins da Com
p:mhia. 

9." Finalmente decidir todas as questões, c regular lodos 
os ncgocios da Companhia., com cxccp~ão dos netos reser
vados á assembJ.éa geral; representar a Companhia, e obrar 
em seu nome; e velar constantemente no cumprimento dos 
deveres de todos os seus agentes e empregados. 

Art_. 2G. () voto 1la maioria decide as questões. No 
easo porêm 1lc empale terú o Presidente lambem o de 
qualidade. 

Art. 27. A .Junta regnlar{t a or<lem, o logar c o mo
do de suas decisü(~S, e reunir-se-ha sempre que o exij;lo os 
interesses da Companhia. 

Art. 28. As nelas das sessões da .Junta serfio registra
das em hum livro rompdenle, e assignadas pelo }'residente 
no dia. 



Arl. 2!). Os contrados e ajustes de natmcza obrigato
ria para a Companhia deverão s<~r assignados pelo L're~idPnlc, 
ou em seu impedimento pelo Vice- Presidente, ou por dous 
Membros da Junta no impedimento de ambos, salvo os netos 
praticados por delegação da Junta, que o serão por <tucm 
estiver munhlo dos nccessarios poderes. 

Art. 30. No caso de falleeer ou demillir-se algum 
lliredor, a .Junta escolherá (I' entre os accionistas, que po
derem ser votados para esse cnrgo, quem o (kva sub,.tiluir. 

Se isso acontecer durante os tres priml'iros anntl~, o 
novo Diredor ficaní na mesma posiçflo do substituído aló o 
lim dos tres anuos; mas se acontecer depois de lindo esse 
prazo, ficarit o novo llircelor sttjcito á eleiçuo dos accionis
tas na primeira rcun ião o r di na ria. 

Art. 31. Os aceionistas na sua primeira reunião geral 
onlinaria elegerão dous Fi~cae~, hum dos quaes deveriÍ ser suh
slituido na primeir;t re11niúo geral th~ ('atla anno, qunndo os 
act:ionistas elegerem hum t:ovo Fiscal, podendo ser reelei
to o IJIIC arabon o seu tempo. 

Art. 32. Os Fiseaes ter;ío pleno poder para a lO!lo o 
tempo e'l:aminar todas as contas, livros de escriptori'l, e 
de,pezas tla Companhia, para vigiar qne os ~eus Iinus es
lejüo devidamente eseriplos, para fiscalisar a 1lespeza , e pa
ra se manterem constantemente informados dos negocios tia 
Companhia. 

Art. 3:.3. A Junta nomeará hum Snpcrintendenle, c ti
xai'<Í seus vencimentos na Bahia , para ahi administrar os ne
godos da Companhia, representar a .Junta, e corre~ponder-sc 
dircclamente com o Governo Imperial. 

Este Superintendente poderá a todo o tempo ser dcmit
titlo pela Junta, e deved obedecer c executar as onlens c 
i11slrucçües da mesma Junta. 

Hemetterrí de seis em seis mezcs hum relalorio á Di
rectoria do e' ta do tia~ obras, c de todas as oct.:urreneias q nc 
disserem respeito á Companhia. 

Communicarú com as aulori,(ades locaes para' remover 
(ptnlquer diiiiculdudc, e para solicitar a s11a cooperaçuo c 
intcrvençuo quando for necessario para fw:ilitar os trabalhos 
da Com1'anhia. 

Facilitará aos contractnnles estrangeiros o ajuste de tra
balhadores nacionaes, e os meios de supprimenlo dus male
riaes necclisarios. 

J'reslar{t caur;ão sulllcien!e, a juizo dtl Uiredoria, pelos 
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dinheiros que por ventura possiio cslar á sua Ji~posi•;iw por 
conta da Cornpanhin. 

Finalmente notilicaní os accionistas residcn{es 110 Bra
sil na devida fôrma pelos jomaes pn!Jiicos, I{UaiHlo e· como 
dcvüo ser pagas as presla~·ões de suas acções. 

Arl. ·3 '1-. O Superintendente niio eontrahiní obrignçilo 
pessoal alguma pelas COliVCBções que celebrar, em 'irlude 
tio seu cargo, por conta tia Companhia. 

Art. 3.). Todos os diuheiros tia Companhia arrecatlados 
no Brasil serüo nos prazos de tempo mareados pela .lunta, 
segundo a convenie11cia e scgnnlll\'il da Companhia, deposi
tados nos cofres da The~onraria da Bahia , ou em hum Ban
co, ou estabelecimento de credito que se julgar oll'erecer 
toda a segurança. 

Art. 3G. Os accionistas re~identes nP Brasil tcrfio lmma 
reuniilo ordinaria na Bahia Lodos os annos, para o fim de 
elegerem d' entre aquellcs que possuírem ''in te acçiJcs h uma 
Commissüo de trcs membros que será chamada - Commis
são Brasileira. 

Esta Commissão se rennir<Í todas as vezes que lhe pa
recer netessario, e averiguad si os negucios c interesses da 
Companhia silo hem administrados. 

ltcqui,itarü qualquer inl'orma~·iio sobre esses ncgucios 
do Superintendente, o qual será obrigado a prestai-a. 

Lembrará ao mesmo Superintendente qualquer idéa ou 
plano para augmcutar o rendimento e interesses da Compa
nhia, ou para reduzir a despeza. 

R·wminarú se os livros csli1o regularmente escriptos, as 
contas em boa ordem, e se os t:mpregados da Companhia 
süo ponluacs, e fieis na cxceuçf10 tle seus deveres. 

Corresponder-se-Ita com a Junta em Londres, e lhe da
rá qualquer informação que julgar ncecssaria sobre aquelles 
objectos ; porêm as suas comrnunicações ordinarias deverão 
ser feitas por intermedio tio Superintendente. 

Art. 37. O Superintendente poderá consultar a Com
missüo Brasileira quando o julgar necessario, c principal
mente quando elle tiver de suggerir á Junta qualquer pla
no relativo á continuação dn via ferrea, construcção dn ra
mificação da linha, eanaes, cxploraçiJes de minas , coloni
sação, ou qualquer outro plano tendente a augmenlar o in
teresse da Companhia. 

A opinião da Commissão será transmittida <Í Junta para 
sua intclligcncia. 



Art. :;s. Os accitmi~lns residentes no Brasil PIPgcr<io 
lambem hum Fiseal para C'<ccutar na Bahia os llll';;rnos de
veres, c gozar dos mesmos direitos dos nrcionistas de Lon
cl res. 

Art. :39. Até ficarem completamente feitas as obras 
ria estrada fcrrca, os vencimentos dos Dircctores e tlos Mcm
lnos da Commis~ão Brasileira formllrão parle da sornma con
signaria para despezas de administração. 

Art. 40. Alêm dos Fiscacs, de qnc tratão os Artigos 
precedentes, cada accionista tení o dirf'ilo de e\arninar os 
livros tia Companhia , tnnto na Bahia como c111 Lontlrcs, 
nos escripturios da Companhia , e na prcselt~·a tl!IS rcspecti
yos empregados. 

CAPITULO IV. 

Das A.çsembléas Gcraes. 

Art. !d. A assembléa geral dos accionistas se rcu
niní tinas vezes por anno nos mczes de Abril c Outubro, pa
ra lhe ser presente o balallÇO das contas, c o rdalorio da 
.Junta. 

Para esse fim dar-sc-ha balanço quarenta dias antes de 
cada a~scrnblóa geral orrlinaria, cxtrair-sc-ha h uma conta e\a
da c fiel, demonstrativa do capital, ereditos e bens per
tencentes á Companhia , dos seus debitos, ~ucros ou per
das que tenhão occorrido no decurso do semestre. 

Este balanço e as contas sernestraes serão submcttidos 
aos linaes vinte e hum dias antes rJa reunião da asscmbléa, 
a fim de que sejão por clles examinados. 

A folha do balanço c as contas, assim exnminadas, se
rão <Jssignadas pelo Presidente ou Vice-Presidente, c por hum, 
an menos, dos tres Fisc<Jes, c circularão entre. os aceionis
t<ls sete dias antes Jaquclla reunião. A approvação da folha 
do halanço c contas constituirá a completa quitaçüo da .Junta. 

Depois de approvada a conta corrente ou folha do ba
lanço, remctter-sc·ha hnma copia ao Governo do Brasil, c 
outra ao Presidente da Província da Bahia. 

Art. 4-2. O balanço c contas serão remellidos a huma 
Commissüo especial sempre que assim o resolva o a~semhlt'•a 
geral sobre requerimento rlc qualquer act:ionista, 

Art. 1~:{. A a:;scmhl•.'·a gPral S(~rú convocada pela .Jun
ta pnr meio de a!Hluncins public·us, inscrtf)s !lnas vezes pelo 
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menos nos jomnes in!lieados no Art. 7." A primcirn in~er~·fio 
de••ses aunnneios scrú feita eom Yinl<~ dias pelo menos de 
antI Ti pa1:flo . 

. \rl. 'I L A n~scmli11'~a g<~ral ~c jnlgnní constitniila c 
rompel<~nl<~ pnra deliberar, estando presente hum numero de 
a!:t:ionistas que represente pelo menos hum quinto do total 
das nc<;ões. 

(jtwntlo porôm !leixcm de rompnreccr nccionistas que 
repre:icnlem esse numero de ;wç-ões, a Dircrtoria far:í nova 
convocação eom as mesmas formalidades da antecedente, c 
eom a cleclnraçilo de qne qualquer numero de arcionistas pre
sente constituirá assembléa geral nessa segunda reunião , o 
que c!Tcctivnmentc tení lugar . 

. \ rt. 'f.;). As assr~mlJ!éas gcrncs serão presirli<lns pelo 
l'l"esitlcnte da .lnnta dos llinxtores, ou na s11n fa\la pelo 
Yir<~-Jlrcsi<lcnte, ou na falta de ambos por algum outro !\lem
bro da llireeloria designn1lo pela .Junta. Os outros i\lemhros 
da llirectoria formar<io a !\lesa, c o Secretario designado 
pelo Presidente csereYerá a al'la dos trabalhos. 

Art. 4.6. A assembléa gernl, convocada c constiluida 
regularmente pela fúrmn prescripta acima , reprcsen ta a tuta
lidtule dos accionistas. 

Art. 4 7. Os votos serão con lados na razão de hum por 
cinco acções até o numero de vinte votos, maximo que po
dcrú representar hum aceionista por si ou como 11roeurador 
!k outros. 

Art. 11·8. Qualquer accionista poderú ser reprcsentarlo 
por procnr:u.~fio dada a outro acrionista. A .Jnnta tomnní as 
nwdidas Jtel"essarias para rerifit.:<H os seus direitos, c a flm 
de evitar que as pessoas, que honverem transferido as sua~ 
acç-ões, continuem a exercer os direitos de accionista. 

Art. 11.9. A flm de ser admitli<lo a huma a5sembléa 
gt~ral, deve. o accionisla depositar os seus titulos ou pro
curações, dez tlias antes pelo menos, em mfins do Secreta
rio', ou de quem a .Junta tksignar para esse 11m, do que 
se lhe dar<Í reeiho. 

Art. 50. Nenhum accionisla ter:í direito a rolo por 
aqnellas a<·<:ües que cstircn·m alr<lz<Hlils no pagamento de to
•las ou uc huma parte das chamadas feitas. 

Art. 51. A' assembléa geral compele: 
1." llelibcrar sobn~ q11:dquer proposta feita lH'la IJireclo

ria ou )Jor qual<iner aecion isla; 
2." Nomear hum ou m:lis tlekgados ••spPria<'S p:t r a ·~xa• 
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minan•m os negor.ios tia Companhia, sempre que o julgar 
;·omenienlc; 

:L" E~mllwr os Dircclorcs c w; Fiscaes na fórrna tios Arts. 
17 a J!) (' 3f; 

'J .. " :\ utorisar a llirectoria para ~ontrahir cmpreslimos, c 
fixar o modo c condições dos mesmos; 

5." Hcsnlver sobre proposta tla nirecloria ou de algum 
acrionista ~obre a continuaç;io da linha ferrea, na conformi
dade das condições ~-2, ~-:l e 'J.í tlo IJeerelo n." 1.2!}9 de 1!) 
rle Dezembro de 1853, alêm do~ limites lixados nos con
trados celebrados com o Governo , hem corno a t:onstrucção 
de rarnaes, canaes , cstratlas ordi na ri ilS, e lambem a explo
ração de min:l'.;. P introdncc~o de colonos uleis e indus-
triosos; · 

fi." nesoh<'r motlificações nos prc~entes Estatutos; 
7." Deliberar ~obre a rt~nnncia tia g<mlillia de juros por 

parle do (inverno; 
8. 0 Decidir sobre o augmcnto do capital tla Companhia 

alt~m da quantia sobre que o (;overuo gnrante o rnaximl) 
do juro; 

9." Resolver sobre a tlissollll;iio tia Companhia, sua in
rorporaçiío a outras , Ycnda on ressiío de parte de sua linha; 

10. })arcar a rcrnuneraçiio dos Dircetores e Fiscacs, de
pois de concluída a estrada tle ferro; 

1 t. Declarnr os dividendos. 
Art. 52. As decisões 1la as,;ernbléa geral serão toma

das dela maioria de votos representados; porêm as de que 
trntão os§§ 5.", 6. 0

, 7.•, 8." e 9." tlo Artigo antecedente sú 
potlerão ser tomndas em assemblt'~a geral expressamente con
vocada parn semelhantes fins, c por dous terços pelo menos 
dos votos representados. 

Art. 5:J. A convocação da assemhh;n gt~ral extraordi
nariamente será feita com as mr~~;rna~ solcmnidade~ da or
dinnria todas as Ycze~ qne a Directuria o jnlgue conve
niente a bem elos interesses da Companhia. 

Art. 54. A Direcloria convor:aní lamLcm huma as
sembléa geral cxtraor(linaria, quando lhe for requerida pa
ra hum fim designado em termos claros c precisos por ac
cionistas que representem hnma tlceima parte do fundo so-
c ia!. 

Art. aa. Nas reuniões extrnordinarias não será per
mittida diseussão sobre objerto algum extranho ao da eon
vocação. 



( .r,.[J(; ) 

Art. 56. Todas as rcsolnr,:ões, votau;ls em asscmhlt'·a 
geral de conformidnde com os presentes Estatutos, c com 
os contractos celchrndos com o Governo Imperial, ligarão a 
Companhia collectiva c imlh idnalmente sem rescna c sem 
direito de appello. 

Art. 57. Durante a conslrucçlio das obras da linha, 
c até a época em que clla for posta em ~eniço em todo o 
seu cumprimento, os accionislns recclieruo juros na razüo de 
cinco por cento pelas sommas pagas para o cstahclcrimen
to da linha; c este jmo sed accrescentado ao capital na fór
ma da Convenç.iío desta dnta feita com o (~ovcrno Imperial. 

Art. 58. Em cada as~cmhléa geral orrlinaria, quaH
do se homcr de propor hum dividendo, ~c lhe apresentará 
hnma nota das quantias que tem de ser tlivididas , c nessa 
rmmiuo ser;Í o rlividentlo rca]i,ado. 

O capital da Companhia nüo contribuirá mmca para for
mar hum dividendo, excepto tlnrante a constrncção da linha 
ferrca, como se ncha disposto na Conrcnçüo celebrada en
tre o concessionario c o Governo lmperinl. 

Não se pagará diridcndo de acr,:ão alguma, se a respe
ctiva chamada não estiver rcalisada. 

CAPITCLO Y. 

Solução de duvidas e liquidaçi'io de ncgocios da Compa111iia. 

Art. 59. Todas as dnvitlas, que se suscitarem entre 
os Mcmhros da Companhia a respeito de negoeios relativos 
a ella, scruo decididas por arhilros, que ns resolverão ami
gavelmente, e de cuja dccisuo não harcní appcllação. 

Cada huma das partes escolherá hum arbitro; e no 
caso de disconlancia esses arbilros escolherão hum louvado. 
Se as nomeações não forem feitas nem pelas partes nem pc
los arbitros dentro do prazo de quinze dias depois de notifi
cados para isso, serão enlüo feitas pelo Presidente da Dirc
etoria. 

Art. 60. Quando tiver findado a Companhia, ou no 
caso de sua dissolução em qualquer tempo, ou por qualquer 
causa que isso venha a occorrer, a asscmbléa geral sobre 
proposta da Dircctoria determinará o modo que deverá ser 
adoptado para a liquidação dos ncgocios da Companhia. 

Art. 61. Acabada a concessão, os fundos provenientes 
da liquidação dos negocios da Companhia, ou quaesqucr 
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fundos disponi v eis ou dos existentes nas mãos do Governo, 
coufcJrmc us clausulas da respectiva concessão, serão empre
gados antes que se faça divisão alguma entre os aceionistas, 
na satisfação das obrigações que a Companhia tenha contrahido 
paru eom o mesmo Governo. 

Art. 62. Estes Estatutos serão assignados por todos os 
Di redores, que tem de scnir nos trcs primeiros annos, em 
presença do ~Iinistro Plenipoteneiario do Brasil em Londres, 
e tlc~tle esse acto serão obrigatorios , e lerão pleno vigor pa
ra toda a Companhia 

Art. G:J. Toda5 as resoluções das assemhh\as geraes or
tlinaria~, c exlraordinarias, bem corno todas as da lJirceloria, 
dt~vcrão cor.formar-se sempre com as eoudit;õcs e estipulações 
do priYilegio concedido pelo Governo imperial, e mais aelos 
emanados da concessão. 

Pulacio do ltio de Janeiro em 9 tlc Junho de 18;)5.-

Luiz Pedreira do Coullo Ferraz. 

DECRETO N. 0 t.Gl5-de !) de Jnnho de 185:-l . 

.fJ'Jlrora a COIII'cnçilo (eitn co:n .!oayuim Francisco Alves 
Branco Muni:, H arreio, co11ccssiouario da Estmda de 
(crm, IJIIC Jim·titttlo de quafqncr pottlo ]JI'o.rimo á Capital 
da l'rorincia da Bahia rá terminar na hlfa do .Joa-:,ei
ro, ou em outro lugar mais coHreniente do llio de S. 
Francisco, sob algumas das condiçiícs do Decreto N. o 

1.299 de 19 de Dezembro de 18:J3. 

Attendendo á representaçüo que fez subir ú Minha Im
perial Presença Joaquim Francisco Alves Bnwco Muniz Bar
reto, a quem Fui Senido Con<:edcr privilegio para a con
strucç.ão de hnma Estrada de ferro na Província da Bahia , 
por meio de h uma Companhia, na conforrnidutle do Decre
to N.o 1.299 de 19 tlc Dezembro de 1853, sobre a ne
eessitladc de serem transferidas ú mesma Companhia os di
reitos c obrigações daquellc conccssionario com as altera
ções c explicações que constão da convcn~ão accordnda entre 
cllc e Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do .Meu Conselhn 
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Ministro e Secretario d'Eslado uos Negodos uo I mpcrio, e 
que com este baixa: Hei por bem A pprovar a rcl"crida 
convenção, c Ordenar que !i que formando parte do Conlra
cto celebrado com o rcl'eritlo coneessionario em 19 de Uc
zcmbro de 1853. O mesmo Ministro c Secretario d'Estatlo assim 
o tenha entenuiuo, c fa<.·a executar. Palacio do Hio de .Janeiro 
em nove de .Junho uc mil oitocentos CÍIH"ot·nta c einco, trigc
simo quarto ua hulcpendencia c uo lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua ~lngcsladc o Imperador. 

L ui;:: Pedreira do Cottllo Ferra;::. 

Convenção n •rue se t•ef(we o Deet•eto tlcsta 
tlata. 

Art. 1. o A Companhia organi~;ula em Londres, logo 
que comecem a vigorar os Estatutos, que nesta data h<~i\üo 
assignados, pelo modo nellcs declara< lo, gosariÍ de todas 
as conccssocs, direitos, privilcgios, vantagens c hcnclicim; 
dcclarauos no Contra elo de 19 <lc Dezembro de 1 ~53, 
celebrauo nesta Côrte entre o Governo Imperial c o eon
ccssionario da estrada de ferro que se tem de fazpr Da 
l'rovincia ua Bahia , c no Decreto N." I. G02 de 1 '1- de 
Maio deste anno c nos citados Estatutos; bem como lica
rá sujeita a todos os deveres, responsabilidades c conuiçõcs 
impostas nos referidos netos. 

Art. 2 o O Capital 1la Compauhia, que tem garantia 
de juro lixado provisoriamente pelo citado Dencto de 1 '~ 
de l\Iaio, c que o será definitivamente, segundo o que se 
dcdamu no mesmo Decreto, cnmpüc-sc das seguintes verbas. 

1." O tlinheiro úe:.;pcndido em levantar plantas e planos, 
em fazer orçamentos, annnneios, impressões de livros, mappas 
c gazetas, portes de cartas, copias c registros de contrnctos, e 
t!cspczas de. viagem nccessarias para cnmct:arcm os trabalhos. 

2. • As som mas despendidas com acquisiçi"Jcs de terrenos 
c indemnisaçõcs aos proprictarios ou outros prejudieados, 
c com a constrTh<~ção ou acqnisiçáo de todas as obras perma
nentes e lixas, ncccssarias a seu uso como estações, arma
zens, lclhciros, tlepositos, ollicinas, casas de machinas , 
Pscriptorios, c-asas, rcscrvaturios de ognn, bombas, cnnaw-
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merl!os , plataformas, virndores, passadeiras, ponteiros, 
signacs, linhas telegruphicns, c todas as outras co usas com
mumentc consideradas como constituindo e pertencendo ás 
obras permanentes de hnma estnula de ferro. Entrâo lam
bem nesta verba todas as machinas de mera applicaçâo c 
utilidade local, que ~ejfto ncces,nrias para os trabalhos de 
planos indina1los, como maehinas lhas de qnalqtH'r fúrmn, 
cnlahrcs, tambores , carrnag1'1\S, fn~ios, & c. , & e. 

:.i. • O custo dn prirw~iro e cmnpleto lolt~ 1\e marhiuas 
locomotivas, earruagens <lt~ pa,;;;ac;eiros, carn:I(H~S para mcr
<"<Hlorias, na propon,'flO 1\c lntnta loconwl i; a para duas mi
lhas iu3leza~, c de hum a carruagem de I." dassc, duas 
de 2." e duas 1le :~.·, e de doze earrelücs para mercadorias 
ou gado para trcs milhas, e tk todo o machinismo rolante, 
serno co: siderades como de,pezas regulares, que deverão 
ser larH;adas nas contas correntes annu;ws de receita e dcs
peza , c nunca addieiona,las ao capili1l. 

,~ a As <lespczas de adminislraçiío dlll'alltC os trabalhos 
<lc ca1la ~ecçno, c anles de ~aa abertura ao publico, não 
excc<lellllo de 1lous c mPio por cento dt~ <:nslo da mesma 
~ect;iio, serfto lambem anuexas ao Capital; mas as que se 
fizerem depois da nhcrtnra da sec~ão ao publico, pnknce
rão á conla corrente annual da receita c despeza. 

5." Scní pago aos aceionistas, c adtlicionarlo ao Capi
tal, o juro na razão de cinco por cento ao anno das quan
tias com que entrarem, para a ~:omtrucção das obras, 
antes de aberta ao publico a sect;flo a que forem relativas, 
deduzido porêm o que puder ser recebido de jrrro sobre o 
di nhci ro depus i ta do. 

A Companhia com tudo niio porlcrá fazer chnmatlas de 
cutratlas senno á proporção que for sentlo ncccssario o di
nheiro para fazer face ás dcspczns dos lraballtos da estrada. 

Nem ltuma outra tlt~spezn desta ordem , alt~m das que 
fieiio meneionadas, sení consitleratla como pDrlc do Cnpilal 
que tem garantia de juro. 

6." Ontro~irn nas contas annnacs ou semestraes do re
ceita c despeza, nenhum dispemlio ~eri1 contado scnfio o 
r\ o costeio c conservarno tia estrada. 

Se a Companhia ~on·rcr algum prejuízo pur dcslmiçno 
de trabalhos emprchentlidos dcbai xo de sua propria respon
sabilidade por JWrtlas nas rami(icnt:i'H.)~, canaes, minas, ou 
outros trabalhos que não gosem de garantia t\1~ juro, por 
pagamento de multas, CllStiiS de arbitramento, Oll ]l'H' [a!-
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limcnto de pessoas que tcnh<ío lransacçi)cs com a Compa
nhia, taes prejuízos não scriio contados a fim de se con~i
derarem diminuídos os dh idendos. 

7. • Fica expressamente declarado que tanto a garantia 
do Governo, como a da I'rovineia da Bahia, 11ão se esten
dem em hypolhcsc alg1Ima al~rn da qnanlia a que se re
fere o Decreto de 14 de ~Iaio deste anno. 

Art. 3. o Se a qualquer tempo, tlepois de completa c 
aLerta toda a linha da estrada de ferro, seu transito for 
interrompido por seis mczes em q11alq11er seq·ão, por q11al
quer causa que niio seja dt~ força maior, superior <Ís fort;as 
da Companhia, como a guerra, peste, disturhios puLiicos 
c outros desta ordem, que seriio apreciados pelo Govcmo, 
a garantia e pagumento de j11ro3 por toda a linha cessa
rão e só rccomcçarilo quan•lu a linha inteira fur ele novo 
aberta ao transito. 

Se ante:> da alwrtura d(~ toda a linha, al~11:11n secção 
já aberta ao publico, c com direito de receber 'j11ro, vier a 
fechar-se por qualquer causa (JUC não seja algilllla das mencio
nadas, o juro que 'c pagar por essa secçiio cessará, e 
de li c ficará exonerado o Gm e r no, não sú pelos seis mezes 
em que clla estiver fechada, como por cada hum dos seis 
mezes seguintes em <Jnanto ella assim continuar. 

Art. h. 0 A linha tia cslruda de ferro sení construída 
pelo modelo mais perfeito das estradas de ferro da Europa, 
guardundo espa~·os latcracs snllicicntes pnra o transito <IIIe 
se julga haverá. 

Qnanto aos pormcnor<)S da construq·no, direcção da 
estrada, scgnran<:a c vantagens d:~~; ohrus, scriío nwrcadas 
posteriormente pelo Governo, sobre a representação dos tra
balhos dos engenheiros, com a planta c orçamento respe
ctivos, c sobre hum relato rio espceial c circunstanciado que 
o Engenheiro em chefe da Companhia, Charlcs Vignoles, 
fará espccil1canrlo os mclhorameutos c systcmas modernos, 
mais approvados para taes obras. 

A apresentação de semelhantes trabalhos n<ío poderá 
exceder, no maxirno, o prazo de hum armo. 

Se o Goycrno jnlgar comenien!e, antes de resolver 
a approvação das plantas c orçamentos de que trata o De
creto de H- de 1\Iaio, mandar examinar por Engenheiros 
seus toda a linha da estrada, ou parte della , serão os 
Engenheiros da Companhia obrigados a prestar-lhes todos 
os esclarecimentos que lhes forem exigidos. 
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Se rlenlro de tre~ mczes, depnis da aprcsenta~iio dos 
planos, o l~overnn niio pnwr ohjcC(,'<ío alguma, cntendcr
se-hiio Dj)p:·orallos, c JHHlcriio ser po~;tos em c~ccuçüo pela 
Comp<nhia. As ohjecções d<J Coverno sen1o resolvidas de 
neeordo com o engenheiro ou c gcnheiros da Compnnhia 
chamarlos para esse fim. 

Art. 5. o Se n Comp:111hia niio quizer sujeitar-se á 
dceisiio do Govr'!';;o quanto <Í in.;ulii('iencia dos seus planos 
n on:amcntos, rceorrer-sL~-ha ao juiw arbitral, para c~le 
decidir o pon·o de diserJrdancia entrr~ ambas as partes, em 
eonfnrmidarle ria regra 'I • da Conrli~:w :JB di) C11nlraelo de 
1 ~~ éle Dczcmbm 1k 18:)!1J>. 

Arl. G. o No fim rio praz,, rle norcnta annos, constan
te rlo Conlrnr·lq dP 19 dl) Deze;nhru de '18;-):J, rcssiio o 
privilegio c todos os favores concedidos <Í Compnnhia; esta 
port·m eonservar:í a propriedade sobre a estrada de ferro c 
~~~lls JH'rtenccs, po:!enrlo us:1r ri Pila P r·oslea-la como hem 
l!te apr:mrcr, ~ahD sempre o direito rL~ de~appropriaçiio que 
compete no Gorcrnr>, mas prcceden:lo rlr~rlanu:no dessa sua 
inlcnç:io rom o illlerra!lo de rlou:i anno:i uniPs de c~pirar 
o priviktiio. 

Art. 7. 0 Se a Companhia em qualrp1cr tempo julgnr 
ronrenicnle renunciar a garantia do juro, pode-lo-hn fazer 
indemnisando ao Governo t:eral e ao Provincial da Bahia 
de quae~qucr desembolsos , que ambos tenhüo feito por 
eonta t.!a mesma garnnlia. 

Neste caso cessüo a ingerencia que o Governo tem 
sobre os negocios da Companhia , c n parte de lucros que 
lhe compele na conformidarle da CorHiiçüo 2;) do Decreto 
de 1 ~ de Dezembro de 1833, salvo porêm o direito que 
lhe fica de regular a tnrifa de transportes pela Condição 
30 do mcsm() Decreto , direito que subsistirá, hem como 
o de manter a policia e segurnn~·a da cstrnda. 

Arl. 8. 0 A Companhia ted na B<1hia hum lugar de
terminarlo onde trate de seus ncgocios, c pnra o qual de
vão ser remettirlos os documentos e pnpcis que lhe dis
serem respeito; assim como hum Superintendente devida
mente antorisado pnra representa-la perante o Governo c 
Autoridades em tnrlo o rpiC for relativo aos interesses da 
mesma Compnnhia. 

Art. 9. 0 Os Artigos desta Convenção constituem a re
gra das obriga~õss e direitos da Companhia , sempre que 
contenhão estipulações dessimilhantcs, similhantcs ou quasi 
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similhantcs aos Artigos e Clamnlas dos Conlractos e c~Lipu
laçües anteriores, cpw vigorar:-to plena e ahsolulamenle e111 
todos os seus pontos rc>stanles. 

Palacio do Rio ele .Jaucim em U de .Junho de 1H~J;-J. 

Luiz l'crlreira dv Couttv FeNaz. 

o 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO llllASlL. 

1855. 

T0310 18. PARTE 2.a SECÇÃO 4.Q.a 

DECRETO N." 1.617- tle 1~~ de .Junho ue 18:l5. 

A nlorisa a Ú!COI]Wraçilo e approva os E stalttlos da Com
panhia organisada nesta C1irtc, para tomar a si a 

empreza do JJiario do Rio de Janeiro. 

Attcru\endo ao que Me representou Luiz Antonio Na~ 
varro de Andrade, c de conformidade com a Minha imme· 
diata Resolução de treze do corrente mez, tomada sobre 
11arcccr da Secção dos Negocias do Impcrio do Conselho 
d'Estado, exarado em Consulta de trinta de l\Iaio ultimo: 
Hei por hem Autol'isar a incorporação c A pprovar os Esta· 
tutos dn Companhia organisada nesta· Ct'n·tc, llara tomar 
a si a em preza do Diario do L\io de Janeiro, que com 
este baixão. Luiz Pedreira do Conllo Ferraz, do !\leu Con
selho, 1\linistro c Secretario d'Estado <los Ncgodos do Im
perio, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em treze de .Junho de mil oitocentos cin
cocnta c cinco, trigesimo quarto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coulto Fen·az. 
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:E$tatutos da Emt•reza Tyt•o~t·at•hica Nucio
nal do Diario do Rio •le .Jaueir·o. 

CAPITULO I. 

Da organisação e duração da Companhia. 

Art. 1. o O capital da Companhia h e de duzentos con
tos de réis, divididos em mil arçõcs de duzentos mil réis 
cada huma. 

Art. 2. 0 O producto de quinhentas acç,ões será appli
cado á compra do direito de propriedade sobre o Estabele
cimento typographico e jornal Diario do Rio de .Janeiro. 
O producto das outras quinhentas acções será depositado em 
hum dos Bancos existentes na Cidade do Hio de Janeiro. 
e só poderá ser retirado : 

§ 1.0 l)ara a compra de hum prcdio, sito em hnma 
das ruas de maior transito c commcrcio, que olfcreça to
das as commodidades precisas para o Estabelecimento. 

§ 2. 0 Para a compra de material, augmeuto e melho
ramento da empreza. 

§ 3. o Para occorrer a qualquer despeza e~lraonlinaria 
justificada nas circunstancias. 

Art. 3. o Haverá hum fundo de reserva de dez por 
cento annuaes sobre os lucros liqni1los, que será igualmente 
depositado em hum Bniico, on que ficará em caixa, e que 
será applicado tambem a melhoramentos ou á satisfação 
das despezas correntes. 

Art. ,& • o A Companhia funccionará por meio da Assem
bléa Geral. de hum Conselho Fiscal e de hum Gerente re
dactor responsavel, exerccnuo cada hum as altribuiçôcs que 
lhe competirem. 

Art. .5. o A duração da Companhia será de vinte an
nos, poderá porêm continuar finrlo esse prazo, se assim 
se decidir em Assembléa G-eral; sua liquidação será feila 
na fôrma determinada pelo Codigo Commercial. 
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CAPITULO JI. 

Do gei'CIIlc e sttas altl'ibui~·õcs. 

Art. 6. • O Gerente c Hedactor responsavcl he o actual 
proprietario Luiz Antonio Navarro de Andrade. 

§ Unico. O Gerente h e permanente, e só poderá ser 
substituído quando se provar que commettco falta grave, 
que comprometta o futuro da empreza. 

Art. 7.• No caso de substituição compete á Assembléa 
Geral a nomeação do novo Gerente, que poderá ser lam
bem substituído a todo o tempo. 

Art. 8.• Compete ao Gerente: 
§ 1. o Presidir ás reuniões da Assembléa Geral, salvo 

o caso de tratar-se de sua substituição. 
§ 2.• Dirigir o Jornal c o Estabelecimento. 
§ 3. o Nomear e demittir os empregados. 
§ !, . • Fazer todas as transacções da em preza. 
§ 5. • Zelar e ter em dia a escripluração. 
§ 6.• Convocar todos os annos no dia onze de Março 

a Assembléa Geral, e mais vezes se julgar conveniente aos 
interesses da em preza. 

§ 7.• Apresentar annunlmcnte hum balanço do activo 
c passivo do Estabelecimento. 

§ 8.• Nomear para o substituir nos seus impedimentos 
pessoa de sua intima confiança. 

Art. 9.• O Gerente terá huma gratificação de dez por 
cento sobre os lucros do Estabelecimento. 

CAPITULO lll. 

Do Conselho Fiscal. 

Art. 10. O Conselho Fiscal será composto de tres 
accionistas que serão nomeados pela Assembl{·a Geral, sob 
proposta do Gerente. 

Art. 11. Fica por~m á Assembléa Geral o direito de 
votar em outros , se os accionislas otferecidos velo Gerente 
não merecerem a sua confiança. 

Art. 12. Ao Conselho Fiscal compete: 
§ 1. o Fiscalizar todos os a c tos do Gerente e todas as 

transa.cções que ~e houver feito. 
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§ 2.• Examinar mensalmente o estado da cscripturação. 
§ 3. • Aconselhar o Gerente para o bom andamento do 

.Jornal. 
Art. 13. O Conselho Fiscal durará lmm anno, mas 

poderá ser reeleito pela Asscmbléa Geral, se for de novo 
apresentado pelo Gerente. 

Art. 14. O Conselho Fiscal seni ouvido pelo Gerente 
quando tiver este de levantar dinheiro do Banco. 

CAPITULO IV. 

Da Asscmbléa Geral dos accionistas. 

Art. 15. Para funccionar a Asscmbléa Geral hc pre
ciso representar dous terços das acções vendidas. 

Art. 16. A' Asscmbléa Geral compete: 
§ t.• Examinar o balanço que annualmcnte lhe for 

proposto pelo Gerente. 
§ 2.• Nomear o Gerente quando for substiluido, c o Con

selho I<iscal. 
Art. 17. O accionista até cinco acções terá direito a 

hum voto, o de dez a dous votos, c assim por diante até 
prcfazer dez votos, maximo que não poderá ser excedido. 

Art. 18. A transfcrencia das acções feitas trinta dias 
antes da reunião da Assembléa Geral Hão dá direito ao 
accionista a votar. 

Art. 19. O accionista que não poder comparecer á 
As~embléa Geral , poderá dar procuração a outro 1\Iembro 
da Sociedade. 

CAPITULO V. 

Disposições (Jeracs. 

Art. 20. As reuniões em que se tratar da substituição 
do Gerente serão presididas pelo !\lembro mais velho do 
Coll'Selho Fiscal. 

Art. 21. Os accionistas que não realisarem no tempo 
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que for marcado as entradas que forem chamadas, penle
rão o direito ás acções porque se houverem inscripto, c 
mais ás entradas que se houverem realisado já. 

Art. 22. O dividendo das acções será feito de seis 
em seis mezes. 

Rio 31 de l\Iarço de 1855.- Luiz Antonio Navarro de 
Andrade. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS llU li\IPEIUO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.• SECÇÃO f. 1. a 

DECRETO N.o 1.619- de 16 de Junho de 1855. 

Altera a divisão dos Districtos creados para a 1"nspecção do 
ensino primaria e secundan·o. 

Attcndendo ao que lHe representou o Inspcctor Geral 
interino da Instrucçfio primaria c secundaria do l\Iunicipio 
da Côrte, de conformidade com o parecer do Conselho Di
rector ; Hei por bem que a di visão dos Districtos para 
inspecção do ensino primaria c secundaria, estabelecida no 
Art. 1.• do Decreto n.o 1.!~02 de 17 de Junho de 18M, 
seja allcrada da maneira seguinte: 

Artigo Unico. O 1. o Districlo comprehcnderá a l're
guezia da Gloria; o 2. o as da Candeia ria e S. José; o a. o 

a de Santa Rita ; o 4. o a do Santíssimo Sacramento ; e o 
5. 0 as de Sant' Anna, e S. Antonio. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do l\'leu Conselho , 
:Ministro e Secretario d'Esta1lo dos Ncgocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do lU o 
de Janeiro em dezeseis de Junho de mil oitocentos cincoenta 
c cinco, trigesimo quarto da lndepcndcncia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luú:. Pedreú·a do Coutto Ferraz. 
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COLJJ~CÇ10 DAS LEIS DO 11\fPElUO DO BRASIL 

1855. 

TmiO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 42.• 

DECRETO N. 0 1.G20- de 20 de Junho dr' 18:)5. 

A pprova os Estatutos d(t Companhia Reformadora, organisada 
nesta Curte, partt o alargamento da rua do Cano , sua 
abertura até o laryo do Paço, c cdificaçi"io de prcdios na 
mesma nw. 

Attenden<lo ao q1w l\If1 representou a Companhia Reforma
dora , fundada nesta CôrtP, f1 de conformidade com a .Minha 
imnwdiata Hesolução de HJ do corrente JIH•z, Hd por lJcm Appro
''ar os Estatutos que com cstf1 baixão, organisados pP!a dita Com
panhia, para o alargamento da rua do Cano , sua abcrtnra até 
o Largo do Paç-o, c edificação df1 predios na Jnr·sHw rua. Luiz 
PcdrPira do Coulto Ferraz, do 1\ku ConsPiho, :\linistro c Secre
tario d'.Estado dos ~cgoeios do Imperio, assim o l!)nha <'ntmulido 
e faça ex!'cutar. Palaeio do Ilio de .Janeiro em vinte de Junho 
de mil oitocentos cincocnta c cinco, trigrsimo quarto da Jndr)pcn
dcncia c do lmpcrio. 

Com a Hubriea de Sua Magrslade o Imperador. 

Lui~ Pedreira do Coutto Ferra:. 

l~statutos da (~'otll)taubin. Reffu•ntadorn a •tne 
se reft.~re o Dem·eto de ,49ua appro,·açiio 

n. o '1.820 de 20 tle .Junho de I Sád. 

CAPITLLO I. 

Da Companhia. 

Art. 1.° Fica incorporada nesta Ci\rle lmma soriPdarlc 
anonyrna que se denominil!'ú- Companhia Hdormadora,- cujo 
fim primordial será o da abnrlura, alarg-arrwnto c nora r·difieaçiío 
dos predios da rua do Cano, em conformidade do que dispoem 
os Decretos n. 0 806 de 23 de Setembro de 18ti~, c n.o 1.G6:J 
de 24 de Fevereiro do corrente anno. 
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Art. 2.• Se ronvirr aos intrrrsscs da Companhia, pmlPt'á 
clla euiprrhendt•r l' n•alisar nas nws dos Latoeiros, Guard:'l. 
Velha até cltcgar no largo da .\juda, as obras e os trabalhos 
de que trata o ·.\rt. 12 do mencionado lkcreto n.• 806, assim 
eomo cncarn•gar-St) dt• qtwt·squer ou I ros melhoramentos materiaes 
nesta Côrte, sendo isso COilljlatiycl com os seus interesses. 

Art. :J. • O capital da Companhia scrü de dez mil contos 
de ri•is, di\ididos em cincot)ttla mil ac~õ<'s de duzentos mil n;is 
cada huma. Este eapital podnil srr elevado até o duplo, preee
<icndo deliberação du usst•ml>Ii:a gr:ral dos acdonislas, c approva
ção do Governo, se o exigir a magnitude ,. tttiEdall(• tk melhora
mentos que a Companhia emprehrnder. 

Art. 1~. • A sua dw:u·:i.> será de 25 annos contados t!Psde 
o ultimo dia em que fOI' rc;1lisada a primeira chamada do capital. 
Se hum auno anlt~s da expiração do prazo acima estipulado a 
assemblt'·a geral dos accionislas resolver proroga-lo, poderá 
isso ter lugar com appi'ovaç:ito do (;0\('1'110, se a medida for 
approvadn por ,·atos que representem dous terços do capital 
ao tempo da tlelibcrm;flo. 

Art. 5.• Jkulro do prazo estipulado no Art. 4.• para a 
duração da Companhia, 011 do tlc qunhtner proroga~ão IPgalmcnle 
deliberada, não poderá dia ser tlissolYida st•não nos casos mar
cados no Art. SW:) do Codigo eonunercial. 

Art. 6. • Os aeciouistas sú respondem na J('mna do Art. 2G8 
do Codigo commercial pelo valor de suas ac~·õ<'s, que podem 
ser doadas, vendidas , hypothecadas , legadas , ou por qualquer 
fórma transferidas na conformidade do Art. 1~7. 

Art. 7. • Podem ser acdonistas da Companhia todos os 
individuos, nncionaes ou estrangeiros, hem como t{Uacsquer 
corporaçõ<'s, <'stabelecimentos ou associat;ões. 

C.\PITULO Il. 

Da As.1cmbléa Geral. 

Art. 8. 0 A asst~rnhléa g(•ral cmupor-se-lia dos aecionislas 
que possuirem dez ou mai~ ae{·õcs aY()rbadas no livro das trans
fcreneias trinta dias antes de qualquer reunião , salvo as trans
ferencias por lwrnnças. 

Art. D.o As reuniões srrão comocadas pela Directoria por 
annuncios publicados nas folhas diarias, repetidos oito dias 
consecutivos, eom declarilçiío de seu fim, salvo o e<Jso especificado 
no Art. 20, para o qual bastarão trrs dias. 

Art. 10. Havcrú annualmente duas sessões ordinarias nos 
mezcs de Julho e Agosto: a 1." para aprcsenta~ão de contas 
e relalorio da Dircctoria ; a 2." para sobre cllcs deliberar-se, 

J 
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As reuniões extraor<linaria.s lerão lugar, ou quando a Direc\oria 
julgar COIJYeniente, ou quando forem exigidas por accionislas 
que representem hum sexto do capital da Companhia, por meio 
de requerirnento endereçado á Direcloria. 

Art. 11. Serão presididas as sessões pelo Presidente da 
Directoria, o qual nomeará dous Secreta rios d'cntre os acrionistas 
pres!~ntcs para compor-se a mesa. 

Art. 1:!. Compete ao Presidente: 
~ 1." ,\h ri•·, fechar, e suspcmlel' a.s sessÕ!'S. 
~ 2." l\Iantcr a boa ordem ~~ a rPgnlaridadc dos trabalhos. 
% 3." Assi~11ar os ados que deviio' ser e·qwllirlos l'lll no111c 

da aSSI'IIlhléa g"l'ral. 
Art. t:J. Compele aos ~ecrl'larios: 

~ 1." Fazer a chamada, ~~\'criticar o nlllllt'I'O do~ areionistas 
pn·sentes. 
~ 2." Contar os votos dt• ra!la hum na proptm;.to de suas 

:ar·ções, c fawr a apuração uas votações. 
~ 3." Hcdigir as aetas, c ler o e-; pedienlP. 
~ 4." I~screvcr a corrcspon!kncia, qw~ serú assignada pelo 

PresidPntc c 1. • Secretario. 
Art. '14. A ordem da votat;ão SPrit ele hum voto por dnz 

acções; mas nenhum aceionista terit ll!<~is 11P dr·z Yntos, qual
quer !pte sr•ja o numero de ;:cçõcs tlllf' rcpn'S!'Illar ror si ou 
como procurador de outro. 

Art. 15. Os aeeionislas que possuircil•l nwnos de dez acçôcs 
poderão assistir ús reuniõ·~s ria asscmhlt'·,t w·ral, c discutir, 
mas não yotarão, ttcm podnrão scr yo!ados para os carg·os elPctivos 
da Companhia. 

Art. Hi. Os aceionistas que n:to puderem comparecer ás 
rrmniões da assemblea geral, potlerão dar pro eu ração a outros 
aceionistas para os rPprcscntan·uL 

Art. l7. A assemblí~a geral não se· julgará constitnida sem 
que os accionistas presentes repr!~Se!ltcm por si, P como procura
dores de outros, hum tcr~·o das ae!:üt•s da Cnrnpanhia. J>ara 
os c;1sos pn'Yistos nos Arts. 3.", r~." c 5." he de 1nisler qtw se 
ache repn·sentnda a ntaioria absoluta d;1S ací:(íes, pnra que as 
deliberaÇÕPS S!'jão valillns. 

Art. iH. He privat!va attrilmi\<tO d:t a:;;:~n:hlt'·a geral: 
% 1." A Iterar 011 rd<.mnar os Estatutos. 
§ 2." Eleger a l)irnctoria e os trcs IIH'mbros elPdivos de que 

St' COlllJliie a COill!IIÍSSfiO !k !'Oill<lS. 

~ 3." Approvar ou repro\'ar as contas e rl'lalorios apresPnla
rlos JH'Ia Din·ctoria (~ eommis.;i\o de !'Dntas. 

~ 4.." Exercer todos os netos que cmno eonstituli\os lhe dcvão 
COill)Wtir. 

.\rl. l!l. Se~ por falta (k nllnu•ro a assPnllJlea gf'ral uão 
puder !klibt~ntr no dia dPsignado para a reunião, se farú nova 
:·nnvocaç;lo cmn ;ts fnnnalidm!Ps !)n Art.!)." \Psta reunião serão 
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valiuas as deliberações <tual<tuer <ttte srjn o numero <k accionislas 
presentes. 

Art. 20. Se oilo dias dPpois de entregue o requerimento 
imlicudo 110 final do Art. 10, a Directoria não tiver convocado 
a assemblt\t geral , pode-lo-hão fazer por si mesmos os reque
rentes, com as formalidades presn-iptas no linal do Art. 9.", 
devendo além disso declarar seus IIO!IIes, e o numero de ae~ões 
que cnda hum possue. 

Arl. 2l. Nas n·uniiles extrnordinarins não lerá lugar dis
cussão alguma nllteia do objccto da comocação ; poder-se-hão 
porém apresentar qnaesquer indicações para sen·m resolviuas na 
primeira reunião ordinaria ou exlraordinaria, se a assembléa 
geral resolver qw) para isso seja convocada. 

Art. 22. l\enhuma proposição que tenda a modificar, al
terar e ampliar as disposições destes Estatutos, ou qualquer 
outra que não tenha sido previamente apoiada por hum terço 
do:.; aeeion istas presentes , podeni ser votada na sessão em que 
for apresentada. 

Art. 23. Nr·nhnm a<·eionista, mesmo para dar explicações, 
poderá fa!lar por lllni~; dr~ duas 'ezes sobre o mesmo objeclo; 
cxcepluãn-sP os llH'HtLros da ])irectoria, da commissão de contas, 
ou dr) qualquer outra, espneialmcnte encarregada de algum 
trabalho ~'obre que \crsc a discussão. 

C.\PITULO III. 

Da Dirccloria. 

Arl. 2!~. A Companhia sl'rá administrada por huma Di
n•cloria de tres nH mlJJ·os, <"kilos pela assembl<;a geral <~m 
esc:rutinio se<:relo, e por maimia dos votos presentes. 

Art. 25. A primeira eleição wrillear-se-ha por huma lista 
de 5eis membros sujeitos á maioria absoluta de votos. Os tres 
mais Yotados s•'I"Üíl j)irf'dorr•s, e os imnwdiatos em votos supplen
tcs. A s0r\e tkcitiiril nu ntso <k empate entre o ultimo Directot• 
<'o primeiro suppJeniJ•, c bem assint enlre estes para SP estabelecer 
a ordem Pnt nuc (kVí'lll ser chamados. 

Art. 26. 'se no primeiro escrutínio não houver maioria 
absoluta para alg11m on todos os sr~is nomes, procrder-se-ha 
n segundo cnlie o~; <"<ltHiidalos mnis volndos em numero duplo 
dos que tiverem de ser eleitos. 

Act. 2í. Pnra SI'!" membro da llin·doria l!c de mister ter
se pelo menos 51} ac~·ües da Companhia. Itão podendo entrar 
em excfcido sc:ll as ter depositado no Banco onde a Companhia 
tiver aberto conta eonente , c 011dc subsistirão inalicnaveis em
quanto durarem suas funcc;ües: 



Arl. 28. Hum dos Dircclorcs serít subslilniclo illlltUalnwntP, 
vodendo eomtudo ser reeleito, sendo a subslilni(.:f\o fPila p(~\o 
menos votado cmquanto exi~tir igual aniiguidade, f<'f.\'Uiando 
esta desde que estiver cstabdccida. 

Art. 29. Os trcs supplcnlcs scrfío eleitos annnalmcntc, 
n)gulando sempre a maioria absoluta, e no ('aso de Pmpalc a 
sorte. Poderão tambem ser reeleitos: · 

Art. 30. Os Directores nomearão annnalmente d'cntrc si 
hum que sirva de Presidente, c outro dP SPcrc!ario, para me
lhor ordem do~ trabalhos. 

Art. ~1. A Dircctoria rcunir-S(~-ha onlinarianwnte lmma 
vrz por semana, para deliberar sobre os ncgocios em via regular, 
c extraordinariamente sempre que for de mist(~f'- Do que se 
deliberar, o Secretario la vrarú em livro proprio aet as circumstan
ciadas , que serão assignadas por todos os l\Iembros prrscnles. 

Art. 32. A Dircctoria não ptldcni funccion:ll' sem que estPjão 
pres(•ntes todos os seus mwtbros. 

Art. 33. Sempre que as circmmt~ncias exigirem, c c:x
pressamentc para os casos de fallecirncnto c rcsi;.rnar:fto de lugar 
por algum dos Di redores, será chamado para o su hstituir o 
respectivo supplcntf'. 

Art. 3í. As ordens, oorrrspondenci~s c rrsoluçõPs da Di
rccloria serão assignadas pelo Presidente P SerrPtario. 

Art. 35. Compete á Ilirecloria : 
§ 1." Dirigir c Hscalisar todas as oporaçi"\Ps da Companhia. 
§ 2.• Propor á assembléa geral as alterações ou modilicaçõcs 

neslrs Estatutos, requerendo, dPpois que forem ardias pela assem
hléa geral a approvação do Governo, c fazendo-as a llnal n~gis
trar em devido tempo no registro do Tribunal do Cornmcrcio. 

§ 3.• Promover por todos os modos a prosperidade da Com
panhia, solicitando dos poderes do Estado nfto só as medidas 
que julgar necessarias para maior segnranç:.a das operações da 
companhia, como os privilegios e immunidades a que possa 
ter direito pela especialidade de seus fins, c cuja conwniencia 
ou necessidade a pratica dos ncgocios lhe for sugg~rindo. 

§ r... o Organisar o rclatorio das operações P estado da Com
panhia, c o Balanço que deve ser aprP~rnlado annualmcntc 
ü asscmbléa geral. 

§ 5. 0 Nomear c demittir os empregados da Companhia, que 
poderão ~Jcr indistinctamente naciomcs ou PstrangPiros. 

§ 6. o Organisar o regimento interno de accordo com os 
Estatutos, estabelecendo o modo pr11tico de se cffectnarern as 
operações, marcando os dcvcrrs de cada empregado, hem como 
provisoriamente os ordenados que devão pPreehcr , e as lian(_'as 
que devem prestar. Este regimento não será considerado perma
nente senão depois que for approvado pl'la assernbl(~a geral, 
a quem deverá avrcscntar na primeira rcunirío ordinaria qtw 
houver lugar, embora sobre cllc se não possa logo deliberar. 
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~ 7." Convocar rxtraordinariarnenlc a asscmhléa geral nos 
casos previstos no Art. 10. 

§ 8. 0 Executar c fazer <'XPculttr os Estatutos c o Regimen
to interno. 

CAPITCLO IV. 

Da Commissão de Contas. 

Art. 3G. Haverá huma cmnmissão dt~ contas annualrn('rt
tc, composta de cinco membros, dos quacs tres ser;io eleitos 
por cscrutinio sccrPLo d'cntrc os accionistas de t)O ou n;ais 
acçõcs, e dons obtidos pela sortP. O snrtcamcnlo dPYcr;i ter 
lugar depois da eleição. Em ambos os CilSOS se votarfto e 
sortearão eineo nomes, para que, quando haja alguma re
nuncia, se pos;;J f;w~r a substituição pt'\os qne 1\ws forem 
immediatos. 

Dada absoluta impossihilidadP, a mesma eommissão poderá 
funccionar com a maioria de st·us membros, cutbora não se 
achem nella representados amhos os elenu·ntos. 

Art. 3i. Compele a conunissão de contas: 
§ 1. o lnspeceionar todas as operat;õt~s da Companhia. Par

este e!Tcito deverá cxnrninar o estado da cscriptnrat:ão, n•
gistros, c mais livros c documentos du mesma Companhia. 

§ 2. 0 Dar conta á nssemblóa geral dos accionistas da ma
neira por que tiver desempenhado suas ftmc(·ões, declarando 
se forão executadas fiehnenl<~ todas as disposic:<lPs dos Esiatn
los e do Rrgimcnto interno, e principalmrntt~ as que dizem 
respeito a movimPnlos de fundos, á arrecadaçiio ck dinheiro& 
e á venda e compra dP predios, terreno~, ou quaesqucr ou
tros bens de raiz rwrteneenlrs ú 1-olllpanhia. 

CAPITULO Y. 

Das operações. 

Art. 38. As opPra~·ões que a Companhia pódc fazer sãu 
as seguintes: 

§ 1. o Adquirir por compra amigan~l ou desappropriação, 
segundo o proecsso estabelecido no Regulamento approvado pelo 
Decreto n." 1.563 de 2't. de J:<'evereiro do corn~nlc anno, todos 
os prcdios e terrenos da Hua do Cano. 

§ 2. 0 Haverá tamhem a si, por qualquer dos modos acima 
mencionados, a parte dos terrenos das casas ou quintaes das 
outras ruas que lhe ficrto proximamente parallelas ou transver-



~~ws, tanto quanto baste para qur, caso isto seja ronvPnicn
lc, se possa dar ás novas Pdilicat,:<íi'S o limdo de 15 braças. 

§ 3. 0 Demolir os pr<'dios no todo on em parte, pura que 
a rua possa ser alargada P alinhada Ptn toda a sua extensão 
pela largura que tem a dos Ciganos, obsr·rvanrln nas novas 
cdilicaçi)<'S os prOSJWelos dados pela lllm. a Camara' c appro
yados pelo (;ovcrno. 

§ ft." Abrir a Hua do Cano desde a do Carmo a!(· o Lnrgo 
do Paço, c.om as Hwsnws cmHii<;!h•s do paragrapllo :mi<'C<'
dt•ntr~, e em conformirl:Hle do que delr·nnina o .\rl. 27 do 
1\cgnla ;npnl o de 2~. dt~ FcV<'!'Ci ro dr·sl c n nno. 

§ 5." .\lugar por sua cnnta ns prPclios qur <Hlqnirir, tanto 
no e:;lado em que se aehfin, cotno clepois dl' re<·dilieat!os. 

§ l.i." Vender os predios e tc·rrcnos qtte adquirir, qul'r no 
Pslaclo <'.Jll qw~ S<' achan•nt qtwr dr·pois de n·Pdi!icatlos; IIWS 

t•m qualquc~r das tluas llypot!trsrs a Y<'n<la s<'rú srn1pre f('ila 
em hasta publica e a qn••m mais d<T, JH'P<'Pdendo todas as 
formalidarlns do esl~lo, P toda a puhlicidadn. 

§ 7." Abrir conta co:Tcnle com qualquer dos T~aneos desta 
Cicl<ul<~, onde possa depositar rom 1nai:' \anlagelíS os S<'ll' ca
pilat•s, m<'dianlc as nPePssarias garantias. 

§ H." l\landar Png:ljat' na EtlrPpa 011 <'111 outra qualqw·r 
parte, opcrarios de q1w hnmt•r ne<·<~s:;idadl•, no raso em IJIIC 

os nfio pos,;a <•nt·ontrar nPsla Ct•rt<'. 
§ 9.• i\loutar os e~la\wlrcilll<':llos auxilinr•~s dP que carecer 

para a maior rapidPz c ecunomia das <'Onsl rurr:ü<•s. 
Art. 39. Logo que a Companhin dl'iitwrc tomar etl'ec:li

vampntc os encargos de qtw trata o Arligo 12 do Decreto 11. 0 

806 de 2:1 de Setembro de 1H54, podPrú lambem a Directo
ria operar como fira determinado a respeito dos pn~dios e 
terrenos da Hua do Cano. 

CAPITULO VI. 

Dos diridrndos. 

Art. 40. Dos lucros da Companhia, provnnientPs do em
prego de seus capitncs, em qunlquer dos objeclos em que lhe 
hc permittido fazel-o, se procedPrÚ a di\idendo semestralmen
te nos mezes de Jan<liro c .lulho de cada anno, dppois de 
deduzidas as depczas de administraçfio, r~ "/" para f'undo de 
reserva, c a com missão dos Directores. 

A dcducção da quota parn fundo de reserva cessará logo 
que o mesmo fundo exceda a decima parte do capital rea
lizndo. 
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C\PITULO Yll. 

Das obrigações c vantagens da Companhia. 

Art. r..t. A Companhia he obrigada: 
§ f .• Ao cumprimento do Artigo 1. 0 destPs .Estatutos den

tro do prazo dn 14 annos, os quacs, spgnndo o que deter
mina o Artigo 2. o do Decreto n. o 806 de 23 de Sclrmbro de 185f~, 
se conJC(,'arão a contar 6 rnczes depois da sua approvação, c 
pela maneira seguinte: o prazo flp I r~ :mnos SI'I'Ü dividino PIO 

trcs per iodos, a saber: o 1. o de G annos , o 2. o c o 3. o de 
4 annos cada hum. 

No t.o Abrir-sc-ha a Rua do Cano, c construir-se-hão 
os quartcirõrs qun lll!~dcião entre a da Quitanda c o Largo 
do P<•ço. 

No 2. o Consl ruir-se-hão os quarteirões que medeião ·entre 
a Hua da Quitanda e a da Valia. 

No 3." Os que nwdeião entre a Rua da Yalla c a Praça da 
Constituição. 
~ 2. o A desapproprial' completamente üquelles prrdios e ter

renos de qnn trata o § 2. o do Artigo 38 nos casos em que, 
segundo a opinião dos louvados, a dcsappropriação de parte 
trouxer rnina ou inutilidade dos mrsmos prcdios. 

§ 3.• A depositar no Thcsouro Nacional em dinheiro a 
quantia de 50.000;tt)OOO para satisfação das multas em que 
incorrer, c garantia das condiçõl's a que se snjrita. 

Art. 42. A Companhia gozará das seguintes vantagens : 
§ 1. • Ficará isenta dos pagmnrntos dos lóros c laudcmios 

que forem devidos â Illm." Canwra Municipal durante o prazo 
de vinte annos. 

§ 2.o Ficará igualmente isenta, quer do pagalllcnlo da 
sisa ü Fazenda Nacional por todas as compr<1s, dcsappropriaçiies 
e vcnd11s que fizer, quer do pagamento da decima urbana 
pelo mesmo espaço acima de Yint1~ annos. 

CAPITULO VIII. 

Disposições gcracs. 

Art. lJ.3. Não poderão ser distribuídas por agora mais 
do que vinte e cinco mil acçõcs , ficando as vinte (~ einco 
mil restantes, parte para serem distribuídas, não sü pelos 
proprictarios dos predios e terrenos da Rua do Cano, como 
lambem pelos das casas c terrenos que sotl'rcrcm dcsappropria-
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ção nas ruas parallPlas ou transvPrsaes, caso queirão inscre
wr-se co1uo acdonistas até o valor d<~ suas proprkdades, como 
lw expressamente determinado na Lei , c parte pal'a serem 
emiltidas quando a Direetoria julgar eonv<~niente, mas nunca 
antes de se achar recolhido todo o capital das duas primeiras 
dislrilmkiíes. 

Art.' 4". A Companhia serú installada c dará principio 
ús suas operações logo que forem approvados estes Estatutos, 
c eleita a Directoria. 

Ar!. 45. A imporlaneia das acções suhseriptas serú rC'a
lisada 1'111 prC'sta<;ões até 10 •/., segundo o <·xigirem as neces
sidades da Companhia, sendo as chamadas l'<~itas por annun
eios nas folhas de maior drcula<:üo , com precedeneia de 15 
di<Js pelo menos. 

Art. 46. Os accionistas que não C'IT<)cluarern ;ts suas en
tradas d<•ntro dos prazos marcados pela ])ircrtoria , perder:lo 
todos os seus di reilos, revertendo em beneficio da massa as 
presta~:ües anteriormente realisadas, salvo motivo extraordina
rio provado perante a Directoria. No caso em que sejão admitti
das a remir, pagarão pela demora hum juro equivalente ao de 1 
por "/o mais do que o dos descontos do Banco do Brasil. 

Art. 47. A t1:ansferencia das ac<:ões far-s<'-hn súr11ente por 
termo lançado nos livros da Companhia com assignatura das 
partes conlractantrs. 

Art. 48. A<:rHmular-se-lla ao f11ndo de rcs<'na quah{UCr 
quantia que resultar da wnda de aeçües acima do par, que 
se vier a cmittir de futuro para se completar o fundo real da 
Companllia, na fúrma do Artigo 3.", entrando porem para a 
massa dos lucros da Companhia lodo o juro ou interesse que 
deU e resultar. 

Art. 49. Os membros da Dirccloria, e todos os empre
gados da Companllia, sfw indhidualmente responsaveis pelos 
abusos IJUe commetterern 110 exercido de suas funcçües. 

Art. 50. Os Diret:lores terão, em compensação do seu 
trabalho, cinco por cento sobre os lucros líquidos, que serão 
divididos igualmente por entre ellcs, ou pelos supplcntes que 
os suhstituir<·m na propor~ão do tempo que tiverem servido. 

Art. 51. Na occasião de se julgar o rl'latorio da com
missão de contas poderão os accionistas exigir os esclareci
mentos que quizcrcm, c mesmo proceder a <{Uaesquer {'Xames 
ou averiguaç.ões na rórnw do di~posto no Artigo 290 do Codi
go Commereial. 

Art. 52. Sendo do maior inh·n·ss<' c cr<'dilo para a Com
panhia que todas as suas opera<;ü<'s se eonsigão s<·m yexame 
nem prejuízo dos proprielarios, cujos predios tiver de ad<{llirir 
a Directoria, empregarú os maion·s csfor~~os para terminar sem
prn por meios amigaveis toda e qualquer eonV•sta~ão <JIW se 
p<\~sa suscitar, c sú dcYCril soccorrer-sc do auxilio da desap-
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proprinçiio que llw raculla a Lei quando lt~nha t'Sgotado tudo:; 
os meios de persuasão. 

Art. 53. A lJirccloria, de accordo com os dons arbitros 
que lhe compele nonwar t'lll virtude do Artigo 8. 0 da Lei, 
logo que tiver l'nlrado t'lll t'\PITicio, procetlení, SPgumlo PSt<Í 
deten11inado nos ,\rtigo~ 17 ~~ IH do ltl'gulamPnto, a hUina 
avaliação de todos os prcdios e tPrrenos de que teu1 de apro
priar-se para dar t·umpritnenlo ils suas obrignções, e essa 
ayaUa(_'fw lhe sl'l'vi:ú de base 1 ara trahr com os proprietarios. 
r~o caso porem em que tiver dt~ appellar para a dPsappropria
(.'ão, seguirá Pntão as instrtll'~'fH~S e n·gras marcn<las !lOS Artigos 
17 e 18 do citado n.~gui<Jilll'lllo. 

Art. 54. Se não conYier aos interesses da Companhia 
que ella se constitua cdi!icadora em parte ou nn todo, a 
que Jw obrigada pelo Artigo 1. o , }Jnderá YetHler os prt·ct.ios 
c tcrrP:ws , no <·stnrlo em qun os u<lt{Uirir, a novos possui
dores, <·.ornlanlo q11f~ liqtH'lll dlt~s obrigados restridamente 
aos rle1eres da CotHf'<IIIIIia em toda a sua plenitude, visto 
como tambem devem gozar dos fmores a que dia tem ·direi
to. ( Art. 11 da tei ). :\'este raso c em qualquer outro em 
<{Ue o capital não 1:ossa ser todo l'rnprcgudo ttas operat:ües 
t~speciaes da Companhia, a Dirc·ctorin ouviudo a Assembléa 
gcr;~l, lhe durú o destino que por esta for deliller;~do, mas 
1111nen delle se far;í rateio aos ;~ecionistas enutuanlo nfto· ex
pirar o prazo do Artigo r.. o 

Art. 55. A I>irPctoria p()(le1·á alugar os edilicios c urma
wns necessarios á Companhia; c quando julgar mais \'<lntajoso 
comprai-os, solicilaní para isso autorisacão dn as,emblim ge
ral, se não estiver isto contprl'IH'ndido dc~ntro dos limites dns 
operaç-õt•s da Cornpanhiu. 

Art. 56. A llin~doriu flra autorisuda para demandar e 
ser demandada, e para t•xen·.t:r liHc~ t: geral atlillillis!ração 
com plenos poden•s, nos IJII<ll'S deve111 sc111 rcsena alguHw 
considerar-se comprelwndidos e outorgados todos, IIH'Slllo o 
de procurador em causa propria. 

Art. 57. A Directoria fica obrigada denho do pn:zo de 
CO dias contados d<• sua dl'i\'ih a entrar para o Tllcsouro Na
cional com o deposito de qtw lral:l o % :3." do Art. 41. 

Art. 58. Os propt·idarios a qnem c111 virtude tlo Art. ft-3 
destes J~statutos se ltounr !11~ distribuir acc.ões, são obrigados 
no aclo do recebiml'nlo dos litulos a fazet: todns as entradas 
que se ncharcm realisadas para os demuis acLionislas, a lirn 
(\() 1111e todos flquem e1u pt'• de igualdade. 
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CAPITULO IX. 

Disposiçtjes tnmsitorias. 

Art. 59. Logo que estes Estatutos forem approvados, a 
111m.• Camara Municipal convocará os acdonistas de que reza 
o SPH Edital de 2:1 de Abril do ('Orrenle anno, para i'ie cons-
1 i tu i n~m em asst~mhl(•a gera I c pro(:c!ler ;í nomeat;ão da Hirc
l'loria na f'úrnlU do que dispõe n Artigo 2'~, c seguintes que 
lhe llizmn rcsp<Jito, servindo de Presidente o da 111."'" Cama
ra, c de Secretarias dous accionislas que ellc desif..(nar. 

Concluída esta clei~·fío ccssarú a intcnen~·ão da lllm. • 
Camara . 

. \rt. ()0. S.~ al;s11111 Oll alguns dos aceionistas da primitiva 
!listr!IJui\ilo fdla pda 111."'" Camara fort>lll impontuaes á pri
meira chamada de dez por cento a q11e são obrigados, pode
rão suas acções ser novamente distribuídas pela Direclo11Ía , 
como for eomenimlle, guardando sempre o disposto no Art. 1~8. 

Art. Gt. A 1.• Dircctoria nfío será suhstiluidu senão depois 
de do us annos. 

Arl ~2. Se por qualquer motiyo dt>nlro do prazo marcado 
no Art. 5í a Direcloria da Comp<Jnhia assim inslallada não der 
cumprimento at> § 3. o do Art. t.-1, como h e obrigada, a lll. w~ 
Camara pro('cdeni immedíatamentc ú uoya convocac;ão no prazo 
de 3 dias , para se tomarem prm idcncías c nomear..sc nova 
mrcctoria. 

Art. Gil. Se a nova eonvocn~·ão feita pela ULma Camara 
não se nríliear por falta de comparceimcnlo dos accionistas, 
pc,·d·~rão dlt·s o direito ás suas inscrip<_'tícs, abrindo a llJ.m• 
Camara uova suhscripc;iw com o pagamento immediato da 
primeira entrada de J U por "/o como determina o Arti;~o 45. 

Art. G4.. s~ o Governo Imperial entender que para ap
prova~ãn d"stes Estatutos lhrs deve fazPr al~uma alteração, 
lica a commissuo CJUC os formulou p!~rfl'itallwntc autorisada 
para aueilal-a, sD julgar que nuo pn',juclicCJ eom isso os in
lcresst~s da Companhia. 

Rio de Jan~iro em 2 dt~ Junho de 1855- Dr. lloberto 
Jorge lladdock Lo~'o.- Henwrdo Teixeira de Cartalho. -J ero
uymo Jo.•é Teixeira Junior. 
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DECHETO N." 1 .fi:21 - 1le 20 de .Junho 1lc 18.);). 

Dá nora organisaçilo á Guarda ]\'acionai dos Municípios 
da Cidade de ]f e ia- Po11lc, e l'illas de Corumbá, Tra

hims, c S. Jos1: de Tocanti11s da l'rorincia de Goya:. 

Allendendo {J Proposta do Presidente da Provinc·ia de 
(;oyaz, llei por l•em llcrrctnr o sq;uintc : 

Art. 1." Fica crendo nos ~lunicipios da Cidnrle 1le 
l\Ieia-l'onte, c Yillas de Corumbá , Trahiras, c S. José de 
Tocantins da l'rovinria de Goyaz , hum Commando Superiot· 
de l~nardas Nacionaes , o qual comprehendcr;Í, na Cidade de 
'\leia-Ponte hurn Hatalhiio d!~ lnfanleria de seis Companhias 
com a tlf':.ignariio dl~ 1'1." tio ~'·niço activo, c huma Com
'p.lllhin nnJ'h;a ·da re::ena com a d<'sigtl11\'iÍO de se\la; em 
t:orumbá hum Esqttaur;lo ue Cavnllaria com a desigrwçiin 
de 3.", hum 1hlalll:ío de lrd'anlaria de ~eis Companhias 
com n dcsignaçiw de Lí." do ~crvi1:o activo, c huma Com
panhia an!l~a 1lc resena rom a dcsign<H:flo de 7. a; crn 
Trahiras lmma Sc('(;au de !lalalhüo tk lnfanlaria de 11uas 
Companhias com a IIP~Íf!llill,'<ín de 2.a do scniço aclivo, c 
hnma Scc~Jo tle Companhia da n•,crva com a dcsif.('nn~·flo 
de (i."; c em S .. José de Toranlins huma Seq·ão de Bata
lhão de Infantaria tle tina~ Companhias com a llcsignnçiin 
1le 3." ·do scrvi\,~O aetivu, e huma Sce\,·iio de Companhia 
1la reserva com a d1~signnçito dt~ 7. a 

Art. ~-" Os Corpns terão ns snns pnra!la.~ nos lngarcs 
qne lhes f•Jrcm marradus IH~Io l'n·o;idente da l'ruvincia 11a 

nlllfonnitlade da Lei . 
. José Thomaz Nabt1ro de Araujo, 1!0 Meu Conselho, 

l\linislro e St~crelario d'E:;lado dos Negocios da .fusli\,·a, 
assim o lenha cnlellllido e fara necutar. l';dado do Bil) 
de .Janeiro em vink dP .lnnlu; tll~ mil oilocento' ciueocn
ta e cinco, lrigcsimo quarto da lndl']W!Hlenda e tlo lmpcrio. 

Cem a Rubrica tle Sna :\Iugestatle o Imperador. 

Jos/ Thonwz JYalmco de Arm(jo. 
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DELtCETO N." 1.G22- de 20 Junho de 1Ri)5. 

Declara de 3! Entrancia o lugar de ]11ir;; de Direito 
especial do Commcrcin da Prorincia do Jlamnhii.o. 

Hei por hem Declarar de terceira Entrancia o lugar de 
.lniz dll Direito especial do Commen:io da l'rorincia 1lo 
~laranhl'io. 

José Thomnz Nabnco de Araujo, do ~leu Con~ellw, 
l\Iinistro c Secretario d'Estado do~ Negocio:> da Justiça, as
sim o tenha cntcmlido c faça executar. l'alacio do Hio 
de .Janeiro em vinte de .Junho de mil oitocentos eineoenla 
c cinco, trigesimo quarto da lndepenuenciu c do lmperio. 

Com a B.ubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Jose Thoma:; Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1S55. 

rmiO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 'í:'J. a 

DECRETO N.o 1.623- Je 30 de .Junho de 1855. 

Concede aos Lentes das Fawldades de Medicina a,<; llonras 
de Desembargador. 

Hei por bem Conceder aos Lentes das Facul(lades de 
Medicina desta Côrte, c da Cidade da Bahia as Honras de 
Desembargador, que competem aos das Faculdades de Di
reito. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do l\leu Conselho, 
:Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em trinta de Junho de mil oito centos cin
coenta c cinco, trigcsimo quarto da lndepcmlencia c do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Impcra(lor. 

Luiz Pedre1'ra do Coutto Ferraz. 



COLLICÇÃO DAS LEIS DO HH'ERIO DO BIUSIL. 

18i')5. 

Tmto 18. 1'.\RTE 2." ~ECÇ.\U. ft.~." 

DECRETO N." 1.621- - de 21 de Julho de 1835. 

A 1tlo1·isa a incorporat:ão c apprm:a os Estatutos da Com
panhia - União Campista c Fidclista -, que tem por 
fim nat•egar com barcos de ?:apor entre o porto do lho 
de Janeiro e o da Cidade de Campos. 

Altenrlendo ao que l\Ie requcreo Guilherme de Oli
Yeira e Silva, c de confonni,Jade com a iUinha imme<lia
ta Ucsoluçlio de dezoito do corrente mcz, toma,Ja sobre 
parecer da Secção dos Negocias do Impcrío do Conselho 
rl'Estado, exararlo em Consulta de dezeseís do dito mez: 
Hei por bem Autori~ar a incorporaçiio ria Companhia
Uni5o Campi~ta c Fidelista-, que tem por lim navegar 
com barcos de vapor entre o porto uo Hio de .Janeiro c 
o da Cidade de Campos , c approvar os respectivos l~statu
tos, que com este baixão, assignndos por Luiz Pedreira 
do Coutto Ferraz, do l\lcu Conselho, l\linislro c Secretario 
d'Estado dos Negoeios do Jmperio, que assim o tenha en
tendido e faça e\ecutar. l'alado do Hio de .laueiro em 
Yinte e hum de .Julho de mil oitocentos cincoenla c cinco, 
trigesimo quarto da Independenda c rio lmperio. 

Com a Huhríca de Sua l\lngcslmlc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Cou/lu Ferraz. 
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l!.'stattttos da Compmthia de narrga(~lo a rapor - fTniéío 
Campista c Fidelista -, a que se refere o 

Decreto desta data: 

Art. 1.• A Companhia se denominad- Uniiio Cam
pista c Fidclista - , para a navcgaçrw por vapor, c dura
rá por vinte annos a contar do dia de sna in:.;tallaçf'to , c 
reunião da Assembléa Geral; podendo ser prorogatla se os 
nccionistas assim o resolverem, c mediante autorisação do 
Governo Imperial. 

Art. 2.• O fim da Companhia hc a navegar;ilo por 
barcos de vapor entre a Côrte do Hio de Janeiro c a Cida
de de Camp0s, que se far<Í por dous barcos de força não 
menor de noventa cavallos , lotaçao pelo menos de dez mil 
arrobas de carga , e qne não demandem mais de nove c 
meio palmos de agua. Estes barcos terão igualmente as me
lhores acommodaçõcs possh·eis para o transporte de passa
geiros. 

Art. 3.• Alêm dos barcos de vapor, terá a Companhia 
mais hum trapiche na barra da Cidade de Siio .Joiio da llar
ra com a capacidade precisa , c mais quatro barcas de cai
xão, proprias para a navcgaçiío do rio Parahyha, c que 
carreguem pelo menos duas mil e oitocentas arrobas. 

Art. lJ .• • Tambem h c fim (la Companhia todo c qual· 
quer cornmercio licito que se possa fazer alhn do transpor
te de cargas c passageiros, c qnc, sem emhara~ar aqncllc 
fim principal da Companhia, lhe possa olfereccr vantagens 
como, entre outras, a narcgaçfw occasional das LarcJs para 
outros portos. 

Art. 5. • O capital social será de (lnzcntos e cincoen
ta contos de n'~is , distribuído em quinhentas acções de 
quinhentos mil réis cada hnma , senJo as acções transfe
ríveis por termo nos livros da Companhia, c nunca por 
endosso : he prohibido escrever nellas outra cousa que não 
seja a declaração das entradas rea.lisadas c divitlcnrlos pagos. 

Art. 6. • As entradas do capital serão feitas em pres
tações nunca maiores de vinte por cento , com intcrvallos 
J)C)o menos de dons mezcs, c precedendo annuncios nos 
jornacs com anteccdencia de quinze dias. Os accionistas que 
não fizerem ~uas cntraJas em tempo , penlcrão em bene
ficio da Companhia as que tiverem rcalisado, salvo pro
vando dentro de seis mezc~ perante o Conselho Direclor 
motivos J.e forc;a maior. 

Siid _li ;,,_ 
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Art. 7." Os nccionislas que assim prorarcm moi i vos 
de forra , se o fiwrcm ilcntro de hum mcz do ultimo dia 
da entrada, po1lcr;io ser ainda atlmittidos a fazcl-a com os 
.inros da demora; porêm os que somente derem esta pro
ra depois de decorrido o mez, só terüo direito á rcstitui
ç;io de suas entradas jiÍ realisadas, sendo as suas acrões, 
logo que findar o mez, ou distribuídas pelos socios , 011 

ve•ulidas a quem mais offercccr, segundo a decisão do Con
selho Direclor. 

Art 8. 0 Logo que estiverem subscriptas as acrões, c 
a'isign<Hhs os presentes Estatutos, poderá o Gerente in
corporador da Companhia annunciar a entra1la de dez por 
cento do capital, cuja importancia fará depositar em hum 
dos Bancos dG Côrte. 

Art. 9." A Companhia tcr{t sua S1~1le na Cidade de 
Campos, c o Gerente na Praça do Hio de Janeiro, e será 
dirigida, nl~m de pela Asscml!léa (;eral dos accionislas, por 
hnm Cnnselho de Direcçiio, e hnm (}crente, dos quaes as 
obi'igar;ües vr,o designadas nos lngares competentes. 

Art. 10. A ,\~semtllt-a Geral hc a r()nuiiío dos accio
ni~las, a qu,l! lel'<Í lugar na Cidade tle Campos onlinnria
mente hnma vez caua anuo. c extraordinariamente sempre 
qnc o convocar o Conselho Director por uelihcrn<;iio propria, 
on por pcdi1lo do Gerente, ou de numero tlc accionislas 
que representem hum terço do capitnl social. 

Art. 11. As d<~eisües dn AssernlMa G()ral serfío to
rncHlns por maioria de votos <los 1\lemhros preficntes, e por 
e~crntinio ~~~en·to: salvos os cnsos C\ccptuados nestes Esta
lnfos; e llaver:í ~cssfío c 1lelibera<;iio leg-al desde qnc, au
Bnnciatla a reunião pelos jornaes, tiver passado h uma hora 
depoL; da fixada, e estiverem pre~cnks ar!'ionistas, IJile 
representem hum ter('O dos votos da Companhia. 

Art. 1:2. Tem direito a tomar pnrle nas uelibcraçõcs, 
c n votar na Asscrnbléa (;eral, os accionistas de duas e mais 
ar~·ões , cabemlo ao accionista : 

de ti uns a trcs acçües hum voto. 
(( quatro (( seis (( dous )) 

(( sete (( dez (( trcs )) 

(( onze (( quinze (( quatro )) 

(( dezeseis << Yinte (( eiuro )) 



mais hum voto por ca<la cinco ar·<:t1es al<'~ <kz Yolo~, que 
será o ma,imo qne p<Himit ler. 

Art. 13. Os possuidorc5 de huma sú aeçtio poderl\o 
assistir ás uclibcrações !la Asscmbléa Geral, e estando pre
sentes poder-se-hão unir a outros para votar, sendo porêm 
sú hum o que vota. 

Art. 14·. lle pcrmitlitlo votar por procuraçlío, com 
tanto que o procurador s<~ja accionista. Não será porêm ad
rniltido votar como accionisla por lransl'ere[l(·ia de arçües, 
quando esta não tenha sido feita nos livros da Companhia 
pelo menos quinze dias antes da renniiio. 

Art. 15. A As.;embl{~a (;era\ ser(t presidida nas suas 
reuniões pelo l'residt·nte do Conselho <le Dirceçáo, c serri
rtÍ de Se('retario o mesmo <leste Cot1selho. 

Art. I G. Compele a Asscmhli'·a Geral: 
§ 1. o Conhecer <la ~uspensão do (;crente, que se jnlga

d dcmilliJo se for approrada a mesma snspcnsno , procc
tlentlo-sc a non nomcaç.tio. 

§ 2. o Eleger o Con:;elho Di redor por maioria absoluta 
dos votos presentes. 

§ 3. 0 Approvar os halan<;os an:macs, c contas da iHl

ministraçiío. 
§ !~.o Hesolver :;ohrc as proposta" da Direcloria ou dos 

accioni,tas para rel'urma do" Estatntos, e em geral para 
hcncfirio da Companhia. 

§ 5." Deliberar sohre a contintta<;ilo da Companhia no 
lirn do prazo de sua dma~<ío , c sobre o mollo de sua 
liqui<la<;ilo, qnan<lo lenha lugar a <lissoln<;iio ordinaria, ou 
a que h c auto risada pcltJ .\ rli!;O '~~).) du Co digo Commcr
cial. Tambem lhe compele resolver lÍccrca da elevação dn 
seu capital , o qual não surtirá c!l'eito seniío depois tle ap
provação do üovcmo Imperial. 

Art. 17. As delibcraçücs <lo § 5.• do Artigo antece
dente serão por maioria absoluta dos YOlos ua Companhia, 
as outras pela maioria absoluta dos votos presentes. 

Art. 18. O Conselho <le Direr.ção da Companhia serlÍ 
composto de cinco acciouislas, <piC tenhrw pelo menos catla 
hum oito acçõcs, c as conservem dmanle sua gestão, os 
<Juacs serão eleitos p:ua dous annos, po<lemlo ser rcckitos. 

Art. 19. O C•Jnsellw llircctor scrú presidido pelo 
:'\lembro mais volatlo, c scrrirú de Sc<:relario o immediato 
em votos. Na falta ou impcllimcnlo de qualquer tlc seus 
~lembros, sel'iÍ chama tio o immcdiato em votos, de sor·t c 
que a Dircctoria f11nccinne spmpre com o numero completo. 



( lt87 ) 

Art. 20. Ao Conselho de Dirccção compelt' : 
§ 1." Nomear o Gerente e suspendel-o quando o rcco~ 

nheç.a inltabil, ou malversor, c esta delibera~·iio tcní efTeito 
por maioria dos votos do Conselho. 

§ 2." Fiscalisar a Administrnção da Companhia, que se
jão cumpridos estes Estatutos, e que o Gerente satisfaça 
com zelo as suas obrigações. 

§ 3." Celebrar os contractos para a compra c construc
ção do trapiche e barcos de Yapor, ou autorisar o Gerente 
para que as assigne depois de sua approvação. 

§ !1-. o Fixar os ordenados dos empregados , ta'l:ados pelo 
C. crente, e o contracto com e~te. 

§ 5." Dar seu parecer em qualquer negocio em que 
seja conmltado pelo Gerente. 

§ (i o Convocar a Assembléa Geral dos accionistas, tan
to para a apresentaçiio do halnnço annual, como nos mais 
casos determinados no Artigo tO. 

§ 7. 0 Apresentar <Í Assemblt'~a Gcrnl ordinaria, com 
hum relalorio sobre o balanço annual, o estado da Admi
nistração da Compnnhia, e as medidas que precisarem de 
reforma dos Estntutos, sobre a qual será em todos os casos 
ouvido por escriplo. 

§ 8." Examinar as contas do Gerente, c lh'as tomar 
sempre que o entender conveniente, e de f:1cto lh'as to
mará todos os tres mezes soLre o balancete trimestral, 
que o mesmo Gerente lhe remeltcrà do H i o de .laneiro. 

§ 9.° Fixar os dividendos semestracs, c as cpocas de 
seus pagamentos. 

Art. 21. O Conselho Dircctor se renniní sempre que 
julgar necessario a bem da Companhia, ou a pedido do 
(~crente , e em todo o caso todos os I rcs mf~zes para to
mar contas a este na fôrma do § 8." do Artigo 20. 

Art. ~2. Ao Conselho de Direcçiio compete represen
tar a Companhia em juizo, c perante o Governo Imperial; 
mas poderá delegar estes poderes no Gerente sempre que 
o entender conveniente. 

Art. 23. A Administra~ão dos negocios da Companhia 
hc entregue a hum Crerente nomeado pelo Conselho Dire
ctor, na fórma do Artigo 20 § 1.0

, a quem são concedidos 
todos os poderes neeessarios para cumprimento de suas 
obrigações. 

Art. 2'1-. O Gerente deve residir na praça do Rio 
de .Janeiro, tendo na de Campo~, na de Siio João da Barra 



c na de São Fidelis os empregados que forem preciso,; ; e 
deve reunir em sí as qualificações necessarias para liam 
pcrfeilo Administrador. 

Art. 2.). Ao (:crente compete : 
§ 1. o Administrar os negocios d<1 Companhia com os 

po1leres necessnrios para obrnr como melhor entender l'm 
beneficio da mesma Companhia. 

§ 2. o Contraclar a fuelura de trapiche, e a compra ou 
constmcção dos vapon~~ c barcos, ouvindo o parecer do 
Conselho Dircctor. 

§ 3.° Comprar ou conlractar lodo o mais material rre
riso para o scniço da Companhia, C' dirigir o seu cxpt~die1.lc. 

§ :. .. o lteceher todos o' dinheiros pertenrcntcs ú Coiupa
nhia, c fazer os pagamentos de\idos, pondo em depo-ilo 
no fim dos trimestres em algum dos Bancos da Ctirtc as quan
tias que excetlerem as necessidades de expediente ordinario. 

§ 5. 0 Nome:tr o~ empregados, e 1lemitlil-os quando 
julgar que não desemp1mliiio seus deveres, e fh::ar-lhes or
denados, que seriio ~ujeitos ;Í approvaçno do Conselho Dirc
ctor, assim como o augmenlo de qnn precisem. 

Art. :!6. O t~ert'n!e tlen• sPr ;HTio<Jista da Companhia 
c conservar dnrnnle 'tia ge~Uío pPio menos dez ac~·ües; 
quando porêm niio haja rw pra(:a do Rio de Janeiro acc.io
nisla que seja julf!ado apto para a gerencia, c que ncce:tc, 
potlcrú a Di reei o ria nornea r pessoa f!UC niio seja accion i ·ta, 
rom tanto que offereça todas as garantias desejmcis. ~ 

1\ rl. 27. Será obrigado o f~erente a apre~entar (fH!os 
os trns mezes hum balanre!P ;Í Directoria, c annualm('ntc 
hnm balanço ft>charlo no IIm do armo anterior, o qual HmÍ 
ncomJHHdwdo de ~,:;m n:latu1 io circumtanciado sobre os 
negocios elo anuo. 

Art. 28. O ac('ioni~la e organis;ulor da Compnn!:ia, 
Cnil:IC;: me da Oliveira e Si h a, 'erú o Gerente da nre~ ma 
ató a navegaçi:o de amlw~ os Ynpores, c por este sen iço 
recclwr<'r a porc(~ntngl'rn de I rt~~ por cento sobre o car1tal 
da Companhia, fazeutio ú Sita cm!a as dc,Jwzas colll o 
expcd:ente nf{~ a navegaçfía dos mesmos vapores. 

Art. 29. Principiada n nnvegnÇ~IJ dos vapores, tcr;Í o 
(:ercnte a porcenlngem tlc Ires por cento ~obre os fretes 
dns cargas dos vapores alt'~ a rcunino da Assem!Jlén Cera!; 
em seguimento poderá eonlil!uar na gercr:cia se lhe convier 
e merecer a confiaw:a do Conselho llirector. 

Art. :JO. O (:ercnl", ;\lt•m dos po(]eres de qne he 
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inrestido por estes Estatutos, lica mais auturisatlo para re
querer ao (~overno Imperial a incorporação legal tia Com
panhia c a approvação destrs Estnlutos, c approvados q11e 
estejão, e em registro no Tribunal tio Commcreio, como
car<i a Asscmblén f~eral para a instaiJ;u;;1o da Companhia, 
e liomeaçflo de sua Dirccloria . 

. \rt. 31. Os presentes 1-:~t.alnlo,;, estnndo assigrwuo:-; 
pelos accionistns, e approvaJos pelo (;oYern'' Imperial, r1i'io 
poderflo ser allcrarlos senão por Jcliberação ela Ass.-mhlt~a 
Geral , c ouvido por cscripto o Conselho Din·clor, na fllrmn 
do Artigo 16 § 4. 0

, e Artigo 20 § 7 ", limHio a alferaçiio 
que se fizer dependente da approva~·iio do rnr,•mo Covt~rno. 

l'alacio do Rio de Janeiro em 2 I de .i ui !w tle I S;)~, 

Lu i: Pedrcim do f'ouflo Fcrrn.:.. 
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COLLECÇ,\.0 DAS LEIS JIO DJPERlO DO BIU~IL. 

18;);). 

TO)IO 18. 1'.\1\TE 2.' 
t')C:-

DECRETO N. 0 1.ü25- de 31 ue .Jnlhe de 18:í:J. 

Marca as grati(icaçüe.~ que devem Tcnccr o Reitor e Vice
Reitor do Col!egio de Pedro 2. 0 

Hei por bem Determinar que nl1'm dos onlen<Hlos mar
cados na Tahella annexa ao Det:reto do 1-" de ~larço de nno 
para o Heitor c Vice-Reitor do Collegio de Pedro Segun
do, vença o primeiro a gratilica<:ão annunl de hum conto 
e seiscentos mil róis, e o segnlltlo a de quatrocentos mil 
réis. Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do ~len Conselho , 
Ministro e Secretarin d'Esla,Jo dos Negocius do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em trintn e hnm de .Julho de mil oitocentos 
cincoenta e cinco, trigesimo ql!arto da lndependencia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .\lagesla1le o Imperador. 

!~ui: l)crlrcira do Coutto Ferra:, 
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COLLECÇÁO DAS LEIS DO DIPElUU DO BRASIL. 

1855. 

TmiO 18. P.\RTE 2." SECÇÃO 46.• 

DECRETO N." 1.626-de 2 de Agosto de 1853. 

Jlarca os dias em qne deeem ter lugar as Sessões ordina
rias dos Tribunacs do Cummercio. 

Hei por bem que as Sessões ordinarias dos Tribunaes 
do Commercio tenhão lugar ás quartas feiras e sabbados 
de cada semana, quando não forem dias de guarda ou fe
ria•los, e sendo-o, nos dias antecedentes áquelles; ficando 
nesta parte rcvogarlo o Artigo primeiro tlo Decreto numero 
~dt~ccntos c trinta c oito de vinte e cinco de Novembro 
tk mil oitocentos c eincoenta. 

Josó Thomaz Nahueo de Araujo, do ~leu Conselho, Mi
nistro e Secretario tl' Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Pala cio rlo Rio de Ja
neiro em dous de Agosto de mil oitocentos eincocnta c cinco, 
trigesimo quarto da Iudependencia e do Imperio. 

Com a Hubrica tle Sua Mageslatlc o Imperador. 

José Thomaz Nabttco de Arat~Jo. 
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COLLEq:.\o liAS LEIS llU DII'EIUO llO IHL\SIL. 

185.). 

..... 

TfHIO 18. l'AI\TE ·z." SICÇ.i.O 47.' 

llECrtETO N. 0 J.G27-,Je S ~~~~Agosto dt• 1S.!;). 

Orgrt11i.m effectivamentc os f'orpos Proi'Ísorios de guat·11içiw 
das Prot'illtirts do l'amná e /'amhyba. 

Hei por hem, nos l1'rmos do Artigo sc'\lo 1ln Lei nu
mero oitocentos c vinte c hum de quntorw de .l nlho deste 
anno, Determinar que façilo etli~ctivamcntc pnrte do Plnno 
de ( lrganisação do ljuadru do Exercito os Corpos Prm iso
rios de guarni1;ão das Prmincias do l'arauú c da Parahyba, 
crendus por IJccrcto Hllllll!rn 111il duze11tos oilnnta c dons 
de vinte c seis d1~ Novernbru de mil oitocnnlos rincoenta 
e tre~, c mil trezentos qu:tr<~nla c cinco de dezoito de 
J\lar~~o tle mil oilocenlus CÍiii'OI'Illa c quatro. 

O ~larqnez de Ca\itP', do "en Comelhn, 1\lini~lro e 
Serw!ario d'Estado dos ~egocios da l:uerra, o lenha assim 
entendido, c expeça os 1l1~;;pnehos necessnrios. l'nlnciu do 
Hio d1~ Janeiro em oito rlc Ag1Bto de mil oitocentos cin
cocnta c cineo, trigcsimo quarto da lndepcmlcnria e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 'lngcslarle o Imperador. 

Mrtrqur:, de Caxias. 

!lECilETU N.·' u;z8--~de H de ,\gosto rle 18:J5. 

A/li'/'(/ os Decrt•los 11." 1.2HH r• 1.(){;-, de I!) dr Dezrmbro 
d!' 1 S;);J, c !) d1• .lullliu do .CIJITI'IIll' 1111110. 

Altenrlcnclo iÍ represenlar;iio que suhio ;Í .\Iiuha lmpc
rial presença por parte de .loaquim Francisco Alves Branco 
-'loniz Barreto, empresario tia e~tradn rle ferro ria Provinda 



da Bahia, pcui111lo t)Uc se lhe a vcrJadt•ira inlt llig<'rl('ia 
das palavras da rondic_:üo 32." numero trcs, do De< Teto 
n." 1 .299 de H) de llezern bro de 185:~, visto que das 
ditas palavras tem resultado duvidas que obsliío a incorpo
ração da companhia qne se obrigou a organisar para a 
construcçiio dns obras e en,;teio da referida t~stratla: e bem 
assim qne se allercm para o mesmo fim algumas das t.:on
Jiçües da conv(·nçüo approvada por llec:rclo tle \)de .Junho tlcslc 
ar111o, n." 1. G 1.): Hei por bem A pprovar c Ordenar qnc se 
observem as alterações dos t~ilatlos flerrdos, as quacs com 
c~te haixüo as~ign;ulas por Luiz l't~dreira do Conllo Ferraz, 
do Meu Coust·lho, "iuislro e Secretario ti'Es!;ulo dos Nc
gocios do lm:wrio, que assim o tenha cHtenditlo e faça 
executar. l'alucio do Hio de .Janeiro em oito de Agosto de 
mil oitoecHtos cincocnta e cinco, lrigesimo qnnrto da ln
depent.lencia e do lmperio. 

f.om a J:nbrica de Sua .\la3estarle o ln.perndnr. 

"\lt("J·a~:}(_•~>J n •a~u· foj1c~ t•t•lt•!•t• o Ut·?~·~·t:, c!e~tn 
c!bata. 

1. ,( O ll." :L o dn condição :~t. a elo J)c;('rcto N. o j .2!)!) 
de 1 !) tle Dcwmbro de 18.)3 será entendida da rnnncira 
seguinte : 

A Compnnllia recchcní 1lo Coycrno llllm::J somma em 
fmulos publieo,, qnc d(~ igual rendimento, dt'!'rnnlad;IS qllacs
qncr •tnaLtia~. IJ:H', tlada a ~~~ pol !tt''t' .!o l'l''~a!e, po~sa 
deyer em virllltll~ dn Contli:;<ID 2.)." do l'i!atlo lle•Tdo Je 
1 \) tlc Dez.~rn!no 1le i H."d, e a:-; de amorli!'a•;üo q:w possa 
ter rcrei.Ji !o por consentimento Jo (;o,crno, un que haja 
de recebt•r· na oceasi<1o. 

2." E11lrc as dcspezas prcliminarc:;, que pdo ~ J ."do 
arl. 2." t.la convcnçno de \1 de .Junho deste arl!lo, são con
sit.lNailn~ como formando parte do capital para a garantia 
do juro, eomprehcnde-sc qnacsqner outras dcspczas que 
cmno !acs possfio ser eonsirlcnttlas em empresas desta natu
rezn, l11·:mtlo pon'm tle:,t!e j:í err[L'tHI1:lo !J!W com lac~; tles
Jll'ias prcliminart's rlas;;ilirad;l~ 110 di[t) :) e n'c~la altcrat:iio" 
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não poJerú a romp:mhia despender mnis d(.J que :; "/" do 
capitnl provisorio fixnllo pnra a garantia do juro. 

:l.• No art. 4. 0 da referida convenção de 9 1le .Junho 
deste anno as palavras -pelo modelo mais perfeito--, qu1~ 
se encontrão no dito nrtigo, firiio suhstilnitlas por c~las 
-pelo modelo das boas estradns da Europa-; continunndo 
em vigor tndo o mais que se dispõe no dilo artigo. 

Palacio do Rio dn .Janeiro em 8 de Agn~to de 1~:>5.
f.ui-:. Pedreira do Co11tto Ferra-:.. 
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COLLEC(\0 OAS tETS DO IMPEIHO DO BRASIL 

1855. 

T<UJO 18. PARTE 2." SECÇAO 48.• 

DECRETO N.o 1.6~9- de 11 de Agosto de 1855. 

Altera us Decrrlos n."' 1030 e 12'~5 de 7 de Agosto de 185':! 
e 13 de Outubro de 1853. 

Atlendendo á reclama<;iío de Alfredo de l\Iornay c Eduardo 
Monwy ;íe!m~a da impossibilidade de se eonstmir a estrada 
de f"erro, de que são empresa rios na Provinda !lP PPmarnbuco, 
<~orn a quantia de oitvcentas setenta c cinco mil cento e vintlt 
II"I'S libras sterlinas, fixada no Decreto n.o t:Y(5 de 13 dn 
Outubro de 1853; Attendendo igualmente ;ís razões pelos mes
mos produzidas para se alterarem outras clausulas do refe
rido DP!~l"cto de 13 de Outubro, e o de n." '1 03() de 7 dP 
Agosto de 1852; e Conformando-:Mc com o pan~ccr da Secção 
dos NPgocios do Imperio do Conselho d' Estado: H c i por bem 
Approvar as alterações aos mesmos Decretos, as quacs com 
(•stc baixão, assignadas por Luiz l 1edrl'ira do Coutto Ferraz, 
do MPII Cow;clho' Ministro e Secretario u' Estado dos Ncgocios 
tio llll[H'rio. O mesmo 1\linistro assim o tPnha entendido c 
fit<:a CX!'l:utar. Palaeio do JUo d1~ .Janeiro em onze de Agosto 
tio mil oiloceiJios cincoenta n einco, lrigesimo quarto da lndf'
peiH!Pucia e do lm perio. 

Cnm a Huhrica de Sua :\lagestadt~ o lmp!~ratlor. 

Luiz l'edreira do Coutto Fen·a:: 



.tlte••açih·~, n •tne se l"t"fe•·e o Dt~e••••to d'esta 
data, Jtelu~ f(tutes l!liio tnotliJicadaH aiA;untas 
clauNtdas dns Deca•elos n." t_.030 de ; de 
A~osto de ISã~, e n." t_.~ .. ã tle t.:J tle Outu
ln-o tle t.S5:J. 

Art. 1." O capital dn oitoer.ntas SP!cnta c cinco mil cento 
n vinte Ires libras slerlinas, fixado no Art. J1 n." t.o do De
ereto n.o 1.2'~5 de t:l.de Outubro de 1853 1 fica elevado a 
hum milhão e duzentas mil libras sterlinas , com as condi
Çili~S seguintes: 

1. • O Governo não obriga se niío pela quantia de um 
milhão e duzenta~ mil libras, quacsquer que St'jfío os gastos 
que se fação, os quacs, importando em maior quantia , 
eorrcrão por eonta da Companhia. 

2. • Se os gastos não exced1m~m ;í quantia de oitocentas 
oitenta c cinco mil cento vinte ~~ tres libras slt!rlinas, será 
111antida a disposic:iio do Art. H ~~ 1." c 3. 0 do J)r,en~to de 
I :.J de Outubro de 1853. Se p(')rêHt exct•dcn~m ;i1ruella quan
tia, em consequcnda das rnodifieaç:Ocs no plano tra{~ado, s1•r:ú 
observada, quanto ao excesso das trezentas t' vinte quatro mil 
oitocentas setr,n ta e noye libras sterlinas, e d1mtro desh~ rxrPsso 
!'>ti mente, a dausnla da condição Hl do Drt:rt•lo n." 10:10 de 
7 de Agosto de 1852 , devendo por isso COITPr a n•sponsabi
Jidade do Governo sómente até o tflle se despender effectiva
mente dentro d'este excesso. 

3. • Para verificação do excesso nos termos da condição 
anlcriOJ", seriio ohservarlns as disposiçües rbs t"lliHlil;iit•s 16 e 
17 do Decreto de 7 de Agosto dt· 18:)2. 

!,._., Para qw• possa nprowilar ;i Compauhia a dcYa(·ào do 
rapital, !te indispr·nsavl'l: 1.", que as pontPs, atenos, e ~~xc;J
Y<ll."iiPs, dl'sde a Cidade do R1•eifi) alr·~ o Cuho, se ad~t•m inh•i
ranwnte concluidos até o ultiBJO diu do anno de 1Rfl7: 2.", que 
a metade de toda a linha aló a contlnencia dos rios Una c 
Pirangi seja aberta ao servi(·o publico alt'• o ultimo dia do 
anno de 1860. 

Não sendo satisfeita estas condições cssenl'iacs, n Compa
nhia perderá o direito a todo o augmento do capital, conser
vando sómcnte o que fôra primitivamente marcado. 

Art. 2." O ~ 3. 0 do Art. 25 do Decreto n." 1030 de 7 
de Agosto de 18.52 será entendido do modo seguinte: 

A Companhia receberá do Governo uma somma em fundos 
puhlicos, que dfl igual rendimento, dPscontadas qnaesqurr 
rruanli<Js que, dada a hypothesc do resgal~, possa dever em 
virtude da ohrig·açiío que lhe he imposta pdo ~ 1." do Art. 15 
llo Jkcr!'Lo n." 1245 de 13 de Outubro de 1H5:1, r, :1s d{~ 
amortisaçiio que tiver n~eehido por eonsentiBII'Ilto do f.o\l'l'lm, 
•m que Iwja tle rN~chn na Ol<casi;1o. 
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_ Art. 3." A Companhia lica autorisada para, na ronslruc
çuo da estrada: 1." desvia-la da planta, j;í approva~la, hmna 
milha ingleza para cada lado; 2. o alterar as curvas, h uma Wt. 
<JIIe não tcnhão hum rai.o menor de hum quarto de milha; 
:3." modificar os dcclil·es, com tanto que 11i'ío lPnhão mais dl' 
fmm em oitPnta, não PxePdendo em caso al;..;um huuw exten
são de dua:o milhas sPguidas. Se outras altl~r<Í~iies se tornare111 
nrccssarias, se obsl'rYaní a disposição do Art. :3." do Hccrelo 
n. o 1.2'~5 de 13 de Outubro de 1853. 

Art. !~." Os t1·ilhos deverão ser dos que se tknomini'ío- Dou
Me Trails; assentados sobre madeira, sendo o st~u peso dt\ 
oitenta libras por janta. A bitola entre os trilhos deverú Sl'l' 
de cfnco pés c trcs polegadas. 

Art. 5. 0 llara o st\nit;o da Pstrada havení ll tn~m segninlt': 
t.• seis locomotivas; 2." quatro canos de 1." dasse; :J. 0 quatro 
carros de 2.• classe abertos dos lados, cobertos e com asseH
tos; lL• dous carros mi.x.tos, adaptados á J ." c 2." classo de pas
sageiros; 5. • dons carros fechados proprios para conduc~:ã o 
de bagagens ( vans) ; 6. o cem carros ( Trucks) fechados dos la
dos c cobertos para conducção dos gcncros; 7. 0 yinte carros 
( Trucks) abertos para conducçfw dos genero>; 8." tlez carros 
( vans) para conduqão tle animacs. 

Art. fi.• A facnlflrHIP, que se aulor:;a ;, Companhia pelo 
Art. :J.• n.• 1: d'cstas alterações, para poder desviar a estrada 
nma milha para cada lado, não eompreh••ndc o ponto da par
tida na cidade do Hceife, o qu.al dcvení ser lixo n pcrma-· 
1wnte. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Agosto de 1855.-.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO TIHASIL. 

1855. 

nmo 18. PARTE 2.• SECÇÃO l~U." 

DECHETO N." J .630- de 16 de Agosto de 1855. 

Modifica os A rtiyos 5U c 60 do Regulamento, mandado 
observar por Decreto n. 0 447, de 19 de Maio de H-l/a.(), 
a respeito das matriwlas das embarcações de cabotagem. 

Hei por bem )lodi!icar os Artigos S!l c ()() do Jtpgu
Jamenlo, mant!atlo observar por Decreto n." 4--"7, de Hl 
de 1\Iaio de 18'1G. e Ordenar que d'ora em diante a ma
tricula das tripolaç<>es das embarcações rlc coberta, empre
gadas na rwvc~a\~iio dos grandes rios, lagoas c peq 11ena 
<·.abotagem, de porto a porto , ou de uma só c~cala dentro 
da mesma Província, ao longo da costa sem a perder de 
vista, e dos Vapores , inda que empregados na grande ca
botagem, se faça de seis em seis mczes; sendo, porem, 
os Capilães ou Me~trcs obrigados a participar ás respectivas 
Capitanias dos Portos quaesquer alterações , que occorrão 
no pessoal, para serem competentemente averbadas; e fi
cando entendido qne um tal favor não he extensivo ao 
caso de mudança de proprictarios, Capitães ou Mestres 
das referidas embarcações, em o qual continuarão a re
ger as disposições dos dons supracitados Artigos. 

João Mauricio Wanderlcv, do 1\Ieu Conselho, l\Jinislro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da l\Jarinha, o tenha 
assim entendido e faça execmtar. lla)acio do Hio de Janeiro 
em dezeseis de Agosto de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'lagestadc o Imperador. 

João ~Mauricio JV anderlcy. 
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COLLECÇÃO DAS LElS llO IMI1ElUO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 50 .. a 

DECRETO N. o 1.Gi.H -de 18 de .\;4o'l', de Ul:):). 

Approva o RPgulamento para os Consl'ihos de hutuiriçâo erra
dos pela Lei n." 21i0 do 1. o de lJe::..embro de J ~H. 

Ild por bem approvar o Hegulamenlo para os Conselhos 
de Inquirição creados pPla LPi numero dnz<~ntos e sessenta do 
prinwiro de DezPmhro de mil oito{~entos quarenta c hum, que 
c~om (•ste baix.a assip;nados pdo M arqHPZ d{~ Caxias , do M{~U 
Conselho, Ministro e Secrdario d'Estado dos ~egoeios da Guerra, 
que assim o lenha ententlido c faça executar com os despachos 
necPssarios. 

Palacio do ]tio de .Tanniro em dezoito de Ap;osto de mil 
oitocentos einco(•nta c cinco, trigesilllo quarto da lndqJCn
dencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

JJfarqucz de Caxias. 

Rl~GUL.l.JIE~'I'O. 

Approvado pelo Decreto n." 1.631 de 18 de Agosto de 1855 
para os conselhos de inquirição creados pela Lei n." 2GO 

do t.o de De;:;,embro de 18!~1. 

Art. 1. o O conselho de inquirição, que, nos termos do 
§ 3. 0 do Art. 2." da Lei n.o 260 do 1. 0 de Dezembro de 184.1, 
c"lPY!1 tomar conhecimento do máo comportamento habitual dos 
omc.iae~ rio (''WI'I'ito dPiillirlo 110 Ar!. 1611 do Codigo criminal. 
confürrnc o~ ~-" <lo .\rl. U." da Ld n." ()18 d{~ IH de .\goslo 
de 185:!, st•rá composto dn hum Presidcn\P, de palt~nk 11elo 
menos igual á do chefe in!(>nnanle do múo comportamento do 
ollidal accusado; c de dons voc.;aPs SUJH'Iion•s a eslt- 1:111 posto, 
ou {:m antiguidade 110 nwsmo posto. 

O mais moderno dos vog;ws cs<~revcrá os termos elo pro. 
l'nsso; c o mais antigo exercení as futtet;iies c)l~ inlerroganl{' 
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Art. 2.' Os officiaes componentes do consrlho de inqui
rição nunca serão do mesmo corpo do accusado; mas sim de 
qualquar outro corpo do quadro do exercito, e na falta abso
luta destes, da extincta 2.• linha com soldo, da (;uarda na
cional em destacamento, honorarios com patente ou reforma
dos. 

Art. 3. 0 Nunoo. se procederá a conselho de inquirição se
não por ordem expressa do Miniskrio da Guerra dirigida <i 
autoridade superior competente da província, ou do corpo de 
exercito de operações 1'111 que se achar o oHicial accusado. 

Art. lL" O consl'!ho de inquiri1;ão será de privativa no
meação dos commanrlantcs em chefe dos corpos de exercito 
de operações, dos commandantl·s. das armas c dos presidentes 
das províncias onde não houv<'f commando d'armas. 

Art. 5." Logo que qualquer das autoridades mencionadas 
no Art. 4. • receber a ordem para mandar verificar por conselho 
de inquirição o müo comportamento habitual de algum oiTicial 
que estiver sob sua jurisdicção, o rommunicará ao chefe do 
corpo do oiTieial aecusado, c rcquisilar;í a fé de oiTicios deste 
official, cúpias aulhent i c as d1~ todas as informações semcslracs 
de conducta de que constarrm as indiraçõcs c juizos sobre o 
máo comportamento ddlc, e o original d1~ lodos os documentos 
que corroborarem essas indicações r juizos das autoridades infor
mantes. Fazendo então a nomeação do conselho, rcmctlê-la
ha com todos os doeumcntos meneionados ao prcsi<!Pntc que 
nomear; juntando tambcm cópia authcntica da ordem do <:o
vcrno para se proceder ao eonsclho, c aqucllcs doe.umcntos 
que pelo mesmo Governo forôm rcmettidos ou existirem na 
secretaria respectiva, que tcnhão conncxão coiit os pontos de 
accusaç.ão. 

Art. 6." O conselho se reunir:\ sem drlonga, c proeedcrá 
aos termos prcparatorios do processo s!'gundo a praxe dos con
selhos de investigação aclopt;ula no exercito, c passará logo 
á inquirição de testemunhas que terão sido previamente requi
sitadas á autoridade nomeante do eonselho, em numero nunca 
menor de trcs, nem maior de cinco, que scjão de reconhe
cida probidade c isentas de suspeita. 

Art. 7. o Logo que o Cúnselho , pelas peças do processo 
e pelo depoimento das testemunhas, se julgar conveniente
mente habilitado para ajuizar da accusação, o respectivo pre
sidente mandará pelo vogal que escrever no processo organi, 
sar hum cxtracto fiel dos pontos c circumslancias da accusaç.ão, _.-
dos documentos que a corrobora rem, c das ordens que man-
dárão proceder á inquirição; c fará intimar tudo ao official
accusado, prevenindo-o de que deve comparceer perante o con-
selho a fim de ser interrogado, marcando-Itw para isso dia 
c hora dentro do prazo de trcs dias. Este rclalorio será escriplo 
datado, e assignado pelo official que o organisar; c o acou-
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sado lkclm·ar;í por baixo ddle que fica scicntr, datar:í e assl~ 
~nará Psla deelara~iio. O relatorio de intimação será aBBPXO 
ao procPsso. 

Arl. H. o Comparrcr11do o oficial accusado, scrit interro
gado sobre Lodos os pontos da accusação constantes dos do
eumentos apresentados, e dos depoimentos das tPstemunhas; 
pennittindo-sc-lhe que em contestação e dPfcsa fa<;a verbal
nwnte as observações que julgar coBvenienll's, as quacs se 
transcreverão no termo de interrogatorio, ou qtw as produza por 
Pscripto, se o rcquerPr, a fim de serem anncxas ao processo 
juntamente com os documentos que prctcndt·r apresentar como 
corrolwrantes de seu arrazoado. 

Art. n.o l'indo o iutcrrogatorio do ollicial accusado, o 
conselho, pesando devidamente as razües apresentadas pró e 
contra, dará sua opinião motivada, se julga ou não pro
vado o máo comportamento habitual do accusado, declaran
do-o em relação a qual ou quaes dos motivos mencionados 
no Art. 16ti do Codigo criminal, isto h e: 1. o, incontinencia 
publica c escandalosa; 2. o, vicio de jogos prohibidos; 3. o, em
briaguez repetida, e !~.o ineptidão noto ria ou desídia habitual 
no desempenho de suas func\'ÜPg. 

Art. 10. Todas as SPssücs do conselho d<: iiHlUirição serão 
sPeretas: c o prQccsso nunca correrá á revelia do aceusado, 
salvo quando houver da parte deste formal reluetancia noto
riamente infundada de eompan·ccr perante o conselho, do que 
se fará expressa e circumslaneiada mew;ão no processo. 

Art. 1 L. Depois do Conselho prof()rir sua opinião nos 
termos do Art. 9. o , a <iUal será assignada por todos os mem
bros, o respectivo presidentf) remetterá o processo á autori~ 
dade nomeante, c esta o fará chegar, pelos tramites cornpc
tenles, ü prcscnt;"a do Governo. 

Art. B. O processo será remettido da Secretaria d'Estado 
dos Negocios da tlucrra ao conselho supremo militar, para 
que este consulte, ü vista das provas da accusação c das de
elaraçües c documentos do oficial, se elle está ou não no 
casn de sPr reformado por múo comportarrwnto habitual , se
gundo o espírito das disposi{:ücs do § 3. 0 do Art. 2. 0 lla Lei 
11. o 2ti0 do 1." de Dezembro de 18t.1. 

Art. 13. Devolvido o prorcsso á S1~cretaria d'Estado dos 
Negocios da Guerra com a consulta do Conselho Supremo mi
litar, o Governo, á vista delta e dos mais t1~rmos subsland:ws 
do rn1~smo processo, resolverá definitivamenlt~ solm~ o dPslino 
qtw deve ter o ollieial acensado. 

Palacio do Hio dl' Janeiro em 18 •lr Agosto 1lr 1855.
llfarque:; de Ca.Tias. 
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li'orntulario Jtat•a o Jtro<•esso tlus ccnasellaulil ele 
iaua_uit·i~ãu .. 

(Lugar da reunião do consellw.) Anno de ... 

Processo do conselho de inquirição feito para verilicar o 
máo comportamento habitual de que h e al'ensado o .... F .... 
(posto, corpo e nome do official accusado.) 

'l'ci'Dilo dt• '"utuau:uo. 

Aos. . . . dias do mrz de .... <lo anuo de .... neste .... 
(lugar da reunião), tendo-se n~uni<lo P!ll ••.• (local da~ sessijcs) 
o conselho de inquirição , nomf'ado pelo .... F ... ( tratameu to, 
nome, posto c emprego da autoridade nomeante) em cumpri-· 
mento do Aviso do l\linisterio da guerra de .... (data do avi
so), para verificar, nos t,pnnos do Hq~ulamento que baixou 
com o Decreto n. o 1.631 de 18 de Agosto de 1855, o nnío 
comportamento habitual de que h c aceusado o .... :F. . . . (pos
to, corpo e nome do official accusado) ; sendo o mesmo con
selho composto do.'. F .. , do .. F .. , e do .. 1<' .. • (postos, corpo.ç, 
nomes dos membros do conselho); a este conselho forão pre
sentes os documentos annexos , dos quaes consta que aquel\c ... 
(posto do accusado), segundo a~ inl'oi'II~<H:i1t•s tio .... 1' ... (pos-
to e nome do ofllcial in f o rmant~) t.:Otnlll<Hillnnte do .... ( desi-
gnação do corpo) a que elle pertence (ou está addido) tem-se 
entregado a .... (declara-se o motitw do máo comportamen
to habitual, dos designados nu Art. JIJG do Codigo Crimi
nal, de que o olficial é acwsado). E porque rsta falta, se~ 
gundo o Art. 166 do Codigo Criminal do lmpcrio, a que se 
refere o § 2. 0 do Art. 9." da Lei n. 0 fj/~8 de 18 de Agosto 
de 1852, constitua m<Ío eomportarrwnln halJitual 11os ollieiaes 
do exercito; o conselho de inquirição, em cumprimento das 
ordens eitadas, vai passar a proePdPr aos n1~cessarios rxamrs, 
a lim de yerilkar a <~xis!Pneia da rl'fl'ri<la ralla: <' para eonstar 
SI~ lavrou o presenl<~ tt•rmo qur~ l'll o .... F ... (posto t' numr) 
vog-al mais modemo o t'SITPVi ~~ assig1wi. 

F .... 
(poMo\ 

UEAi!.!LL L-·· . .; . ,.... .. ,, ,., ... it!'iíií 



C•llloriin- ;p nr:;Ln lugar, e na nrd.~m abaix;l iudil':ula, 
os S<•guinle' documentos: 

1." Olli;~io ela autoridatk nomeaal<~ do con.-;l'!ho ao prt•
sid<'nlc nomeado. 

2. o Nonwa1·:lo do conselho. 
:J." Copia do aviso do minisll•l"io da grwna que mandou 

prorcd1•r ao conselho. 
'~." Fú de ollieio;; do official a1~cn~ado. 
i.i." Copias das informat;ií<'s Si~lllcsl raPs 1le rondnf'(a r<• la

liras ;i aeeusa(·ão. 
li." Todos os docnmPntos originars qrw corroborarem ns 

pontos da nccnsac:ão, ~:u que filrcm fornecidos prlo comman
dantr inforJnaull', ou {lf'[a aulorilladt• nom,•au!P do conselho . 

• \ llOI!l()<tÇiiO do I'OII~I'Jho SPt';Í llOS [I'I"IIIOS S<'giiÍil(I'S: 

Presitlcncia (ou commando d'armas) da prorincia di' .... (ou 
COillllJaiHIO em ehelc do .... , de.) 

Para o eonsdho d•~ inquiri~·;1o rJUP Plll l:llnlJH'ÍIIl<'nlo r.lo aYi

so do lllinislcrio da ;:;urrra d1~ .... , <' ordem ria prcsider)('ia 
ria província de .... (quando o conselho for nomear/o pelo tom
mando d' arma~,) ll'lll de verifh:ar o m;io cnmporlanH•nlo ha
bitual de que ó aecu3ado o ..•. F .... (posto, corpo e nome 
do accusado); nomeio nos termos d<l regulamento approrado 
pPio Decreto n. 0 LG31 de 18 r.lcAgosto de J8~.i.'.i, Art. f. o, 

Prc3illcntr~ 

O Sr. F .... (posto, corpo c nome). 

Vogaes 

Os Srs. F .... (Idem.) 
F .... (Idem.) 

Os quacs orgamsarao o competente procrsso, de accor
d,, com ns disposições do citado regulamento. 
(Lugar da rcsidcncia da autoridade nomeante) ... de .. di' ... 18 .. 

F .... 

(Dignidade.) 

O officio da autoridade nomeante do conselho para a 
convocação dellc será nos termos seguintes: 
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lll.lll" .... Sr. 

Tendo nc~tu data nouH'ado a Y ... presidente do consl'lho 
do inquirição que, em cumprimento do u\iso do l\linislerio 
da guerra de ... c ordem da presidPIH'ia de ... (se o nomean
te for commandantP. d' armas), tem dt) v criticar o máo com
portanwnto habitual de que he arcusado o ... F ... (posto, cor
po e nome do accu.~ado); ren~elto-lhe a noml'a<;ão do dito eon
sclho, a copia do eitado aviso, a fé de ollicios do aceusado, 
as eopias das infonnaçüc~ sl'mPstracs de conduda relativas ;i 
aet·usação; l' .... (mencioni'ío-se os mais documentos que hmnl!
nm cunlnt a conducta do accusado), que t'orroborão a IIIe~
ma aet·.usat;..1o; c ordeno que Y ... com o5 yog·:ws nouaeados 
formem o t·.ompelente proecsso nos t.~rmos do n•gulamento <JUt) 

baixou com o Heerdo n." 1.ü:JL de IH de Agosto de 185:). 
Deos guarde a V.... (Lugar da residcncia) .... de .... 

18 .... 

lll."'" Sr. 1<' .... 

(posto, corpo e nomP. do 
presidente nomeado.) 

l<' .... 

(Dignidade.) 

No mesmo dia, mcz, anno e lug-ar no termo de autua
ção declarados, o conselho d1~ irurniri<;ão , tendo reYisto os 
documentos de folhas. . . . até folhas. . . . que cstabelt>cl'm a 
aceusação de .... (motivo da accusaçüo) feito ao .... lê .... (pos
to, corpo c nome do official accusado), depois de examina-los 
com reflexão e madureza, eoncordou unanimemente na w•ers
sidadc de ouvir testemunhas que dcponhão soLrc os molilos 
da accusação., para melhor orienta-lo em sua opinião dcllni
tiya : c estando presentes aqucllas que forão indicadas , pas
sou-se á inquirição dellas pelo modo que abaixo se sl'guc. 
E para que conste o referido se lavrou o presente tl'rmo que 
eu o ... F ... (posto e nome}, Yogal mais moderno, o escrevi, 
c assignei. 

F .... 

(posto.) 
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L" Testl'munha. 

F.. . . (nome, naturalidade, idade, estado c profissáo dtt 
testemunha) testemunha juramentada sobre os Santos l~vange
lhos pdo .... F .... (posto e nome do official interrogante) 
I{UC exerce twste conselho as fnnr.çües ll<l interrogantc, a qual 
pronwllco dizer a wnladc qtw souhes•c do que lhe fosse 
perguntado; e do eostumc nada dissl' (ou disse que era tio, 
primo, compadre etc., do accusado.) 

Sendo-lhe perguntado st~ sabe que o .... F .... (posto, 
c,.,rpo c nome do accusarlo) h e avezado a .... (o motiro da 
nccusaçlio) como consta das accusaçücs que lhe forão feitas 
nos docnml'nlos que forão lidos a elln testemunha , rcspon
deo .. :. (o depoimento drt testemunha com todas as circum
slancras que clla relatar.) 

E nada mais disse: c sendo-lhe lido seu depoimento rati
ficou-o, por acha-lo conforme, e assignou-o com o dito .... 
(posto) inlcrrogantc. l~u o .... F .... (posto c nome) yogal 
mais moderno o escrevi. 

F .... 

( Appcllido do ·interroganfc) 

Srg1wm-sc analogamente 

2." Testemunha. 
3." Testemunha. 
4. • Testemunha. 
5.• Testemunha. 

1' .... 

( 1Yomr da testemunha. ) 

~ (8r forem nrcrssarias.) (') 

l\o llH'Sillo dia, mrz, nnno r Jn~ar no trnno da anluaçiío 
d~·elarados, o conselho rk itl'~niric:ãn, dc·pois 1k aprc•riar dr
' Hlamenlc o depoimt>nlo das tres ( o1t cinco) lt'sl«"lllllllhas, c~ 
de eonfronla-lo com o conlrxto dos doennwnlos comprohato
r!os da aceusação de máu comportamrnto habitual Ih ta ao .... 
I<· ... (posto, corpo e nome d'o arcnsado) achou que sobre 
ellc prsa responsabilidade pela culpa de .... (o motiro especial 
drt accusação); c p.or iss(} assentou qne devia fazer notificar 

(') i\:1 inquiric:fio das I.Pi<lrnnmhns o intt·rru~wntP púdr fazPr '" pPr;mnt:J<; 
t)tW forrrn julgadas ron' rnirntrs para Psclt~n•t·inH•ulo ria Httltt'ria, a~ quat':->, 
hf•m rotno as rr,...;po~tn~, srrão transfTiplas no~ clf'}loinu•ntn:-;, ttuln pt!l' l'\t1·usc-', 
do mr~mo modo tp!P todos os mais (('l'mos oln prol'l'."o _ 
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o accnsado para compareePr pPrante o consl'lho a fim de sc·r 
interrogado, e apresentar wrbalmente ou por Pscripto as razões 
que julgar eonrenh·nte iÍ sua defesa : do que para constar 
se lauou o presente lermo, que yai assignado por todos os 
membros do eonsl'!ho. l~u o .... F .... (posto c nome ) yogal 
mais nux.lerno o t•scrcvi. 

I< .... 

(posto) Pwsitknte. 

F .... 

(posto) Vogal. 

F .... 

(posto) Yogal. 

Neste lugar se collo~;a o rl'!atorio de inlitllil«;iío ao acnr
Slldo, o qual será e.~:oripto, datado e assign:1do pelo o'li
cial CJUC rs~;rcve no pro:·c•sso, e será pnnrn m:tis on lll!'nos 1'011-
erbido nos seg-uinte~ ll'l'!l1os: 

Relataria de intimar:üa. 

O consdho de inquiric:iío, c·onlp:~.~lo dl' F.. . (posto, I 
rorpo c nome) eo111o prusiel<~ll!P, ~~ tl!' F ... , c~ F ..• (posto8, ~ 
corpos c nomr:s) 150lllo ro;~:ll's, IIOilll'ado pPlo .... F ... ( lra- 1 

ta/JICII/0, posto, nome e emprcyo da antoridadr: nonwantc ), 
«'IH cumprimento do .\1 i.;o do ~llinis!Prio ela t;twrra de• ..•. 
(data do Al'iso) para y:•rilicar o múo rolupoitartH'Hto habitual 
do .... F. . . . ( JW.<fo, corpo c nome do atcttwd'J) ; faz-lhe 
constar Cf!W se•u COJlllllaJHlante o .... F... (posto c nome do 
official in{onwwte) 11as infórm:u:ril's de concluda n·IaliYas a ... 
( tacs e taes sem?strr:; de ta! e tal anno} informou que rlle se 
tem dado a .... (o ohjcrto da wr·usar1i.o): c qnc rsla inf'or-
mae:iío h e corroborada por ... ( Ul"ntiunr'to-sc, se houverem as 
partes, ctr., n·!atirrrs ao r·aso r·om tf,•âara~·r7o das autorida-
drs r~ fiCS!was qtte as dirif!irúo, c dw;ucf(as a quem forão 
diri!1ilas): c .iunlillll'~llll' pdo depoimento <11' •••. (tantas J 

L·.-!•'llllltllns 'lll!' forfto itHtllil'idas sobre a Jll<'S!Ila ac·rusac;<to. 
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E porqtH' o comdhe ~e aelu~ com t•nciilo, ü yista das cita
das infnrmat;õcs, documrntos c depoimentos, que sobre o di
to .... I<' ••• (posto e nome do accusado) pesa responsabilidade 
pela culpa de que h e accnsado; notifica-o para romparcccr im
prdcrivelmcntc, perante o mesmo cons<"lho, no dia .... de •. 
á~ ...• horas da .... p;,ra st•r interrogado, c apresentar as rn
zõt~s qnc tiver em sua defesa, verba 1m ente ou por escripto; 
sob pena de corrPr o processo á rcYclia se honwr de sua parte 
formal rclutandn, twtodam:~nte infundada, de comp::neeer. Sala 
das sPssões do conselho, em .... (lugar da reunido) . .. de ... 
de 18 ... 

F ... 

(posto) \-o;.!:al mais modemo do ronsclho. 

Fieo sciente. ( lJéÚ(JIUCÇâa do lll!Jfl1') ... . de .... de 18 ... 

F ... (nome do accusado). 

(posto) 

Aos ... dias do uwz til' .... do anuo lk ..... IH'sla ..• 
( luyar da t·eun ião) no .... ( local das scs.~ãcs), tendo-se reu
nido o ennsclho ck inrittirit;iío, IH'I'antl' ellc eomparccco o .. 
F ... (posto e nome dr1 ar·rusrdu), ;u·t·ns:Hlo de .... (o objc
t'{o da ar·cusaçüo), alitn de ser interrogado, c produzir sua 
defeza; do que para constar, e a fim de proceder-se ao in
h'rrogalorio, se lavrou este termo, que cu o .... F ... ( pos
to c nome) vog-al mais moderno escrc\'i c assignei. 

F ... 

(posto) 

IntciTOgatorio do aCtumdo. 

Foi pr·rgnnlado ao aecusarlo pelo .... 1: ... (posto c no-
1W!) qun exPrcc ilS funcr;1lt•s de intcrrog-antc, seu nome, po~
to, corpo, naluralitl1trlc, idade e citado. 

ltcspoll(lt•o dtilfllar-se F ... , ser. . . (posto) do ... . 
( t'orpo), lt~r de idade .... illllltl'i; !ler natural de ... , c ... . 
( r·a11d;1, o•t :;o{lciro ou t·iuro). 
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Foi-lhe mais perguntado se hali<1 sido noti!lcado para 
comparecer perante o conselho de inquirit;ão; se havia lido 
o rclatorio de intima~.ão; e se o assignára. 

llespondco que ... , eel. 
Sendo-lhe lidas as informarües semestraes de condueta a 

seu respeito, as parte:. sobre éue dadas, e os depoimf'ntos 
das testemunhas; foi-lhe perguntado o que tinha a ex pôr 
em defeza das accusações que lhe cruo feitfls. 

llespondeo.... ( transcrcncm-sc circumstanciadamentc as 
ra.:õcs que expendcr o acwsado). 

Foi-lhe lambem perguntado se tinha de apresentar por 
escripto algumas considera~õcs mn sua dPft•sa, e documentos 
em apoio dellas. 

Respondco que .•. , etc. 
Foi-lhe finalmente prrgnntaclo se nada mais tinha que 

rl'presentar, on expt,r ao conselho. 
Ilespondeo ... , etc. 
E nada mais se perguntando ao arcnstHlo, nrm allrgan

do elle outra nlguma consa, deo-s<~ por lindo o intcrrogato
rio, que sendo por clle lido, c achando-o conforme, assi
gnou-o com o oOicial intcrrogantc. Eu o .... F ... ( ]Josto c no
me) vogal mais moderno o escorcyi. 

F... F ... (nome do accusado.) 

( Appcllido du intcrrogantc.) (posto.) 

N. H. O interrogante p<í<le fazer ao nrcusado todas as 
perguntas que flirem julgadas iudispensawis para !~selarccimcn
to do comclho; e tanto estas co1110 us respostas devem ser 
cx.arada~ no interrog-alorio com toda clareza c prceisão. 

Colloea-sc neste luiíar a rl<~feza por cscripto, segnitla dos 
mais documentos qnc o accusado apresentar. 

~o mc>lll:1 dia, mcz, nnno c lugar do intcrrogntorio 
feito no aecnsado, logo rpH' foi d~Hlo por lindo o mesmo in
terrogatorio, o conselho recebendo do dito aeeussado a defe
/a por cscripto, c. . . . (tantos) documento~ qne clle aprc-
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seu! nu (sF hottllP/' dc{I'Ja c dorumrntos), fpz retira-lo dil sa
la das scssii1~s; c annexatHlo ao pro:·psso a rel'eritla ddeza, 
(' documentos qnc vão de folhas .... av~ folhas ... ' passou a 
tomar Pm considPração as razões prolluzidas pelo accusadu 
1'111 sua defeza , c contrapondo-as ás provas da accusação, 
jul~ou-sc em sua conseiencia plenamente habilitado par:t de
cidir sobre a ma teria em questão: por isso, c para proferir 
sua opinião, se lanou o presente termo que eu o .... F ... 
(pu~ to e nome) yogal mais moderno o escreYi c assignei 

(posto.) 

Opinilin do ronselho. 

A yista das infonnac;Õl'S dadas pelo .... F .. , (posto nu
me do official informante) commandante do .... (corpo) so
lm~ a condueta do .... (posto) do nwsmo corpo F ... (nome 
do accusadu), nos srnwstres ( tacs c tars de tal c tal anno); 
das partes contra elle dadas por F ... , F ... , de. (nomes c 
cathffJOI'ia:l dos au torrs das partes), a F ... , c V . .. !'te. 
(nomes c calhcgorias das autoridades a quem {'oriin dirigi
das rts partes); c dos dPpoimenlos de ... , (tantas) testemu
nhas; o conselho de inquirição he de opinião que está con
dudnntcmente prorado o m<Ío comportamento habitual do 
dito .... F . . . (posto, corpo e nome do accusado) por .... 
(a qualidade da culpa prot,ada); não o.bstantc as razões por 
dle apresentadas em sua defcza , as quaes o conselho julga 
improcedentes; porque. . . . (declara-se aqui circunstanciada
mente o fundamento da proposição de improcedcncia). Sala 
das sessões, em .... de .... de 18 ... 

F ... 

(posto) presidente. 

F ... 

(posto) yogal. 

. F ... 

(posto) vogal. 
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Se uepoi~ do (]I'JlOilll!'lliO da~ IP,;If'lllllllha., o (',()IJSP]Ilo ('jj

tender qtw uãn (•stá prorado o tll;io cmnportamenlo habitual 
do accusado, n;io te111 qtw ou ri-lo; e por consrguinl<' não 
deve formular o relatorio de intimação. Portanto, logo depois 
do <iPpoimenlo da ultima testemunha, lavrar;\ o termo 
que rstá nrsse lugar no formularto ató <Ís palavras- aeltou 
qtw sobre Pile-, c o conduiní do modo seguinte: 

.... não pPsa respons<~bilidadc pela culpa de .... (o mo
tivo esprcial da accuHtçiío): por is:.;o, c para o eonsPiho 
proferir sua opinião, se larron o pre~ent.e termo que rai 
assignado por todos os mem h r o,; do llli'SIIIO eonselho. Eu o .. 
F ... (posto c nome) vogal mais 111oderno o cserni. 

F ... 

(posto) prrsid<'nl<'. 

F ... 

(posto) rogai. 

F ... 

(posto) yogal. 

Opiniiio do crmsel!to. 

( SPgnc os llH'smos krmm do l(n·umlario ató a palaua
opinião- c rlrpois mntimía dPstc modo: ) 

.... que não cst;í condudentPmcnle provado o múo com
portamento habitual do dito .... F ... (posto, corpo e nome 
do accusado) por ... (o objeclo da accu.çaçào) ; porque .... 
(declara-se aqui drcunstanciadamente a ra:::ào pela qnal 0 
conselho julga incf!ica::c.~ as informaç<Jcs e partes accusatoria.ç 
para constitui rem prova de máo comportamento habitual). 
Sala das sessões, et<~. (como no formularia). 

Se o accusado não comparece no termo marcado, c o 
conselho reconhece que ha da parte delle formal rclutaneia, 
notoriamente infundrn.la de comparecer; depois de ajuntar-se 
ao processo o relatorio de intimac;ão, lavra-s0 o seguinte 
termo: 

Aos •... dias do mez de .... do anno de.. . . nesta ...• 
(lagar da reunião), no. . . . (local das sessões), tendo-se 
reunido o conselho de iiH[Uil"ição; c não comparecendo o ac-
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t'llS:ulo, adtalHlo-sP llntlo o prazo f(IH' llw f\1i mareado, 1'<'

''onht•eendo-se han•r tia parte ddle formal rdnlancia uo\o
rt:IIJl;'nle infundada de comparecer; porqLw. . . . ( dcc/arão-se 
os motit•o.~ pelos ques o con~cllw recon!tccr haver da parte do 
ar·<·usrulo formal rr'luctancia, notoriamente 1:n[undada de com
]1((/'ecer); assL'Jlton o consPI h o dewr progredir nos termos do 
proe<'sso ú revelia do aecusado, de aectlrdo eom o disposto 
no Art. 10 do reg-ulamento approradn pelo neerelo n." 1.G3J 
de ltl de Agosto d<~ 1835: pelo que, julgando-se Plll sua 
t·onsci<'rll·ia pltma111cnte lrahililatlo para, sob as provas aprf'
sc•nt;:t!as, prol'<~ rir sua opini;-,o úcPrea da mat<'ria <'!ll queslfío; 
l;n roti-SP o Jli'<'S<'Ille krmo qu<' <'11 o .... F .... (Jiosto r 110-
111•') \u,_:·al mais modPrtlO Psrrni ~' assignPi. 

F ... 

( jiOS{O. ) 

Opinirio do I'OJisf'lhn. 

I.\ nwsma do formulario, Pxrluintlo-st• a pari<' tlt•sde as 
p:ll;.nras-niio ohslanlt' .... n!i• ao fim). Sala da~ SPSSÕPs, de. 
(como no (onnulario ,I. 

St~ o eonsl'lho acha nit del'eza, e doenmPnto do at(~ltSiHio 
proras IPga<'S irrecusaveis rel'utatorias da accHsat;[ío, pdas 
qua<~s considera não provado o müo cotnporlamPnto Jrahilnal 
do ditn aceusado, profere sua opinião segundo os IIWSBIOS 

termos da do forrnulario eom a tmea das proposiç:ües ;lllir
matiras por negativas, c com a deelaraç(lo dos 111oliYos por 
que julga procedentes as provAs da dt·lba. 

Todns as folhas escriplas do proc<'s~o seriío numeradas 
desde a do fronlf~spieio alô a em que os lll<'llllm>s do consl'
lho assignarem a n·spcdiva opinião. 

Findo o processo, será remettido ;i :mloridadP nonwante 
com offieio do pi'<'sid<'nlc dP!IP, nos termos sPguintef': 
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lll."'" .... Sr. 

Passo ás mãos de V ... o processo do conselho de inqui-
rição feito por ordem de V ... de ... do mez ... , ('111 cuin-
primento do aviso do Ministcrio da guerra de .... para ycri-
ficar o máo comportamento habilnal de que he accusado o ... 
F . .. (posto, cmpo e nome), do qual conselho fui r resi
dente. 

Deos garde a V ... (Lagar da reunião) .... de ... 18 .. 

lll.mo .... Sr. F ... 

(Dignidade e emprego da auto
dade nomeante). 

F ... (o presidente). 

(posto.) 



........ ~ ................... ~~ 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TO)IO 18. PARTE 2.a SECÇÀO 5f.a 

DECRETO N.o 1.G32 de 29 de Agosto de 1855. 

Elr1'a a tres Companl1ias a Secção de Batalhão de Arti
llwria n. 0 1 da Guarda Nacional da Provi11cia do 

llio de Janeiro. 

AUPndendo á Proposta do Presidente da Província do Rio 
de Jaadro, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. J<ica elevada a tres Companhias de cento c 
vinte praças cada huma a Secção de Batalhão de Artilharia n. 0 

1 da Guarda Nacional da Província do IUo de Janeiro . 
.Tosó Thomaz Nabuco de Araujo, do l\Jru Conselho, Minis

tro P Secretario d'I~stado dos Ncgocios da J usliça, assim o te
nha entendido c faça executar. Ílalacio do Rio de Janeiro em 
Yinte nm·c de Agosto de mil oitocentos cincocnta c cinco, tri
gcsirno quarto da Indepcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO UJPEIUO DO llHASIL. 

1855. 

TO)IO 18. PARTE 2." SEC<,:.\.o 52." 

DECHETO N.• 1.G33-uo 1." ue Setemb•·o de J8j.') 

Autorisa a incorporarüo c approva os Estatutos da SociNlade 
anonyma , que tem por fim fabricar productos chimicos, 

c refinar assucar, estabelecida nesta Cúrte. 

Altcndenuo ao que l\Ic rcquerco Vital Lapeyrc, pro
prictario de h uma fabrica nesta Côrtc, de protluclos chi
micos c refinaria de assucar, sita na rua de l\latacurallos 
n." 19, c de conformidade com a !\linha immediata Hesolu
•;iio de 29 de Agosto ultimo, tomnda sobre parecer da Sec~·iío 
dos Negocios do lmperio do Con,elho d' Estado, exarado em 
Consulta de 22 de Junho antecedente: Hei por hem A utori!'ar 
a incorporação da Sociedade ll!IOII)'IIta, que o Snpplicanle 
pretende fundar nesta Cidade, para tomar por cmpre7a a 
dita fabrica; c Approvar os respectivos Estatutos que rom 
c~tc baixao. Luiz Pedreira do Coulto Ferraz, do l\Ieu Cow•elho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos NeJncios do lmperio, assim 
o tenha entendido c fura executar. Palacio do Hio de Jn-
nciro em o primeiro de Setembro ele mil oitocentos cin- :f 
cocnta e cinco, trigesimo quarto da Iuuepeudenei a c do , 
Imperio. 

1:om a Rubrica de Sna ~lageslatle o Imperador. 

Lui::. Pedreira dv Cvullv Ferra:;. 



L~!rtlu/os da Soricrlwlc anmt!JIIIit, IJIIC lt'/11 pn· fim fit
lll·ir·u r prorlllclos chimin1s c n·fina r ass111 o r, a IJIIC 

se nicrc o Da reto desta dato. 

Art. I." F:ca crenrlu hnma Soeieua1le annnyma eulrc 
todas as pe,sons que a1lherirem aos pre~entes Estatutos. 

Arl. 2. o A Sociedade !Pm por ohjecto a Dcqnisi~·ão c 
r•\plorar;fio de hnma l'ahrica de prodnctos chimicos c de re
linaçfw de assncar, l'undada pelo Sr. Vital Lapryrc, o qnal 
:,;c obriga a receber em acçõrs a somma total do que 
possue no estabelecimento, segundo o inventario da casa, 
approrado pela Comrni•sfio ll'spector<l. 

A Sorierladc dcnominar-se-ha -- Fabrica Imperial de pro
duetos chimicos e de rcfinaçilo rlc assucar,- c para esse IIm 
wlicit:mí rio Goremo a :mlot1saçiio competente. 

A1t. :3. 0 O cnpital social fica fixado em duzentos c 
cincoentn contos de réis, dividido em mil acções de duzentos 
c cincocnta mil réis pagareis por entrarias de I O por cento, 
e com aviso anticipailo de hum mez. Este capital poderú 
ser nngnwntailo pela ndhesfio c concurso dos accionbtas. 
~enrlo cobertas oitocentas ar·ções, a Soeiedade fica con
stitni<la. O augmcnlo rio cnpilal depende de autori'a';;io do 
Governo. 

Art. ,1 .. " A Sociedade rlurnní por dez nnnos contados 
do dia em que for constituída dcllnitivamcnte, c poderá ser 
prorog:Hla por mais dez annos pot· huma deliberação da As
sembléa (;era!, c com npprovação do Governo. 

Art. 5. 0 Emquanto durat· a Sociedade far-~e-ha lodos 
os seis mezes aos uccionislas hum pagamento de 3 por cento 
a titulo de juro, em relaçiio á importancia de suas entradas, 
e qunndo o balanço annual apresentar lucros reaes obtidos, 
seriio elles rlislribuidos na ordem seguinte: 

1.° Ficarão na caixa da Sociedade 10 por ccnlo dos lucr~s 
reaes pnra formar gradualmente hum fundo de reserva. 

2. o O restante dos lucros será distribuído aos Accionislas 
em relaçiio com a imporlancia das suas entradas. 

Art. G. • Se no fim dos dez annos a Sociedade nuo 
estiver prorognda, a divisão do aclivo tcrú lugar da maneira 
~f'guinle: os fundos em caixa no momento de sua cessação 
sc•r;ío immediatamente distribui dos eHlrc os nccionislas; e o 
c~tall('lecimento com todas ns merc:ulorias, m:J(Prial, rre
ditos, sercí liqnidatlo pelo modo que delPrntillill' a .\~~<~mblt'·a 
"''" inlerc,,nLluc convoc<Hlo~ para c~lt~ lim. 
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Art. 7. o O Sr. Yilal Lapcyrc, na qunlirlauc de fun
dador ua cmpreza' terá direito iÍ dccima parte das acçõe:> 
cmitliuas c por emillir. 

Art. 8. o O Gerente da em preza reccbení hum ordenado 
mensal de 250 ;jjl 000, c leriÍ dircit.o a cinco por cento dos 
lucros, huma ''cz qne o jnro de 6 por cento tenha sido 
distribuído aos accionistas; o Ccrente dercrá fornecer huma 
cnuçüo de Yintc acçõcs, on huma fiança equivalente. 

Art. 9. o Ficüo approvados c aceitos pela Sociedade os 
contractos feitos pelo Sr. Vital Lnpcyrc com o proprietario 
da casa, assim como o d:1 cessao das receitas dos productos 
chimicos c plwrmaceuticos. 

A illll in Íslraçiío. 

Art. 10. 0 A Sociedarlc scní arlminislrarla por hnma 
Commissão de tres memhros nomeados pelos accionistas em 
Asscmblén, c por hum Gerente nomeado lambem pelos ac
cionislas. 

Art. 11. o O G8rcnle assigna seu nome com o titulo
Gerente da Fabrica Imperial de prorluctos chimicos. - Os 
Directorcs se assignüo, c ohrüo conforme a parte que lhes 
compete na administraçüo. 

O Gerente scrú nomeado por lres annos, c pódc ser 
reeleito. 

Art. 12. o O Gerente tem os mnis amplos poderes para 
administrar a Sociedade activa c passivamente, mas não deve 
tomar nenhuma determinaçüo grave, que comprometta a 
Sociedade sem ser para isso aulorisado pela Commissão Di
rcctora. 

• Art. 13. 0 A nomeação dos Agentes, o estabelecimento 
dos depositos, a fh:açüo dos crcdilos a conceder aos dro
guislas c pharmacculicos , pertencerão ao Gerente , que dará 
conta de tudo á Commissão Dircctora , a fim de. que esta 
modifique, ratifique ou rejeite, como lhe parecer mais util 
aos interesses da Sociedade. O Gerente deverá conformar-se 
com a deliberação que for tomada. 

Art. 1!,. o A fixaçüo dos ordenados e sala rio dos em
pregados c dos operarias do cstabclccimcnlo pertencerá tam
bem ao Gerente. Os gastos da rasa c as dcspczas miudas 
serão fechadas todos os mezcs, e o Gerente será obrigado 
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a justificar o emprego dos fundos pcrlencenlcs a este ca
pitulo. 

Art. 15. • O Gerente c a Commissüo nircctora ficJo in
cumbidos de confeccionar hum Hegulamcnto interno, de
terminando as horas do trabalho c as nltribuiçües dos em
pregados, desde os interessados até o ultimo. O mesmo Ge
rente fica encarregado de sua execução , c daní. todos os 
mezcs á Commissüo Directora hum relatorio do estado in
terno do estabelecimento. 

Da Commissão Directora. 

Art. 1G. 0 A Commi,siio Tlircctora sení composta de tres 
Membros, como fica dito no Arl. 1 O, e se rc11nid de oito 
em oito dias. Se algum dos seus membros niio puder com
parecer á rcuniJo, participará ao Gerente ~ua falta. 

Art. 17. 0 As funcçõcs da Commissfío Dircclora seriio 
gratuitas. Porêm por cada scssfio que seus l\Jembros assistirem 
terüo hum cartão de vinda, ao qual a Assem!Jléa t;eral mar
cará hum valor. 

Art. 18. o A Commissüo J)ircctora será renovada de tres 
em trcs annos, c os Membros da passada poderiio ser reeleitos. 
Dado o caso de auscncia de hum dos Directorcs por mais 
de trcs mezcs, o Gerente fica autorisndo para reunir os 
accionistas; a fi~ de se proceder ú nomcaçiio de outro. 

Art. 19. o A Commissiio Dircctora incumbe: 
1." Velar em que os l~statutos scjão executados pelo Ge

rente. 
2. o Exnminar as contas do Gerente c aprc~cnta-las á 

Assembléa Geral. 
:~. 0 Defender os interesses dos accionistas em todas as 

suas contestações com o (;crente. 
4.

0 

Velar na execução das condições impostas ao Gerente. 
5. o Convocar extraordinariamente a Asscmllléa quando 

julgar necessario. 
A Cornmissão deve-se abster de toda a inlerfercncia na 

gestão dos ncgocios, c conter-se tlculro dos limites traçados 
pelos Artigos acima; ella designará para Thcsourciro hum 
dos Bancos approvados pelo Governo. 
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Art. 20." A .hscmblt\a Geral he composta do todos os 
acdonistas portadores de acr.ões, c se rcuniní todos os seis 
mezes na casa da Sociedade, em virtude de hum nriso 
transmillido pelo Gerente. 

Art. 21. o A convocaçiio da AssPmbl(•a Gcrnl púdc l<'r 
lugar mais vezes por aviso do Gerente, ou da Cornmiss<lo 
])irectora; mas neste caso o uriso serlÍ feito dez dias antes 
nos jornaes. 

Art. 22. 0 A ~lcs:1 da Assemb!{·a he composta de tn·s 
l\lembros, hnm Presidente c dons E-cntla<lores nomcatlos pela 
Assembléa Geral. A Mesa escolhe seu St·crelario. 

Art. 23.• As deliberaçücs scrno tomatlas por mnioria 
nhsolula dos ~Jcmhros prcst~lttcs. Todo au:ionisla, portador 
de lmma ac~·ão tem rolo tlclihcr;.l[i,·o, c os que tin~rcm 
mais de h uma, all-m do se11 'o to pessoal, terüo mais hum 
por t res ac('Ües. 

As deliberações scriio larrndas em hum lirro de Ac!as, 
que haverá para isso, assignadas pelo l'resitlenlc, Escrutadon~s 
c Secretario, c pelo menos por dez dos Membros prc~entcs 
da Assembléa. 

Art. 2Lo As Assembléas Geraes scmestraes tem por 
objecto: 

1. o Ouvir o relatorio do Gerente c da Commissiio Diredora 
sobre o resultado das contas c balanços da gerencia. 

2." Ajustar definitivamente as l'OHtns e os dilidendos a 
distribuir. 

3. • Prover a tudo r{UC for de interesse cummum. 
Art. 25. o Toda a deliberação tomo da pela As~cmbléa, 

constituída regularmente , hc obrigatoria para os ausentes c 
para os dissidentes. 

Da amortisa!Ji.o das acr;r!es. 

Art. 26. o Torlo aceionisla portador de mais de h uma 
ncção poderá exigir da Sociednde o pngamento da metade 
rlellas em productos chimicos e pharmaceuticos pelo prero 
de venda vigente. 

Art. 27. o O perlido do reembolso deverá ser feito ao 
Gerente, que de acconlo com n Commissão Directora fixará 
a todo o pretendente o dia em que puder receber as mer
cadorias por elle designados. 
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Art. 28 " Esta fanlltl<Hie lira rHnccdid,t a lodo arrio 
11ista portador de mais de hum a aeçno, pelo prazo dP hum 
nnno. Findo este lermo, a Sociedade fieaní livre de o pro
rogar, consultando se pura este ell"eito a AssC'mbléa (~eral. 

· ;nrcnlarios f' contas. 

Art. 2U.o Fira incumhido ao Gerente orgauisnr hum in· 
vcnlario geral do aeliro e pnssiro, para ser nprcsen!ado ;í 
Assembléa Geral qnc será convocada para esse lim. 

O inventario c as conta~ sociaes orgnnisadas pelo Gerente 
serão n~mettidas á Commissão Dircctora dez dias nnles da 
cornocação da Asscmbléa Geral, para que essa Commi,silo 
possa examina-las e fazer hum relatorio á Assembléa Geral. 

A Cornmissão Directora deve cornmnnicnr ao Gerente suas 
observações sobre as contas tfiiC lhe forão submctlidas, a 
fim de que elle esclareça as tlnvidas qne homerem antes 
lle apresentar seu rclalorio. 

O anno social começa no 1." de .Julho de r:ada all!l<). 
r~ (] nda a 30 de Junho do anuo segui nle. 

Liquidaçüo. 

ArL. 30." Na uccasifio da tlissolnçflo da Societlatln, tk 
•lualtJILCr maneira que clla se faça, a liquidn\'iifl 'f'r,í f,·ita 
pelo Gerente Os direitos c poderes do Gerenle · . :~· , , , , 
dador serão os mesmos que jiÍ lhe forão conferido ::: . i·'. 
sentes Estatutos. Os direitos c poderes da M~emhlt'.: r;"· •' 
rautc a liquidaçáo serão em tudo que lhe disser ~~~ ·• · 
mesmos que no curso ordinario ria Soeicdatle. 

Arbitramento. 

Art. 31." Se no curso da Soeiedade, ou durunle a li· 
qui,Jaçfio apparccercm dilliculdades na exccu~~[Jo dos presentes 
]~statutos entre o Gerente c a Commissão Directora, cllas 
f;er;ío resolvidas por hum Tribunal arbitral, composto de lre-: 
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Membros, cuja nomeação ser<Í feita pelo Tribunal tio Com
mercio do Rio de .laneiro, ú requisição de todos ou da par
te mais diligente. o~ arbitros decidirão amigavelmente e em 
ultimo caso, c não se poderá nppellar de sua decisão sob ne
nhum pretexto. 

Art. 32. 0 Os accionistas, que por ventura tiverem re
clamações contra o Gerente, devem dirigir suas queixas ú 
Commissão Directora, que decidirá em sua sabedoria o que 
lhe parecer mais justo, ou appellará para a Assembléa Geral, 
segundo o direito qne lhe he concedido pelo Art. 19 dos pre
sentes Estatutos. 

iJ'lndi{icaçiin dos RstatutM. 

Art. 33. o Se a experiencia fizer reconhecer a necessi
dade de hum a modificação nos presentes Estatutos, especial" 
mente se se reconhecer que he preciso augmentar o funrlo 
social fixado no Art. 3. o, a iniciativa desta modifica~·üo per
tencerá ao Gerente, que deverit todavia consultar a opinião 
da Commissão Direclora. Não se porlerá resolver nada sobre 
a adopção desta mollificaçlio seniio em Assembléa Geral, a 
qual deverá ser convocada na fórma ordinaria: as deliberaçõe~ 
só poderão ser tomadas por tres quartos dos nccionistas , 
representando pelo menos a metade das acçücs emiltidas, (~ 
dependerão da approvnçlío do Governo. 

Art. 3lí,. • Todo o accionista desde j<Í reconhece a va
lidade das modificnçõcs renlisadas. O termo da sessão será as
signado por todos os que adherirem tts modificações, c ncl
la se fará mcnçlio do poder conferido ao Gerente para realistJr 
as modificnções adoptadns pela reunião. 

J)isposiçiies Geraes, 

Art. 35.• A Fabrica Imperial de produdos chimieos e 
phnrmaceulicos se põe debaixo da protceçiío de Sua Magcs
tnde o Senhor Dom l)edro ll., Imperador do Brasil. 

Art. 36. o A Fabrica pó(le ser desde já inspeceionuda 
pela Junta de Hygienc Publica, ou por qualquer Commissfio de 
segurança nomeada pelo (~overno. Confiada no futuro tia !'m-
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preza , e na ulilidade que pótle trazer ao paiz , espera que 
a iniciativa tomada pelos accionistas, de elevar este estabe
lecimento á altura das necessidades do paiz, será comprehen
dida pelos l'oderes competentes, c que lhe será concedida 
toda protecç.ão qne não esteja em opposição tlagrante com 
a liberdade do commercio, reconhecida hoje por todas as Le
gislações como o maior elemento da prosperidade publica. 

nio de Janeiro em 2ft- de Abril de 1855. -Vital La~ 
~1cyre. 



COLLEcç;\o 1:.\.:< LErs DO DlPEI!IO DO BBASIL. 

TmiO 18. 1',\I:TE ':!.." SECÇ10 53." 

DECRETO i\." LG:J'~-d~· ii rl" Sdcrnhro de 1i(i!i. 

Estabelece que as promoçürs qut• SI! (i:rn•m para prl'mrhi
rtlento das vagas qur Sf' d!'/'1'111 dentro d1• hum anno nos 

COI]JOS e armas do rxl!rcito s1:jiio com /wma 1llf'SIIta data. 

DrliTlllinando o 1\rt. 1:1 rl11 LPi n." :)H:i rk G dP S:•to:nhro 
de 185i), que o precncl!imento das Yngas que occorrrrem nos cor
pos c armas de fiUP se cowpõe o exercito não Sl'ja demorado 
por mais dn hnrn armo: c oecorrPndo que d1~ SCI'Pill as promo
çfícs para esse fH'PPnelJirnPnto f(.~ilas l'lll dillf-rPntcs datas rrsul
Hio prcju!zos ao direito dn precedeneias de OOiciLtcs de alguns 
corpos c armas, que, sendo lllais anli;(·os dn fllle os de outros 
corpos c armas, são prou1midos n hum mesmo 1Josto posterior
mente a estes pr1~jui;.:o."i fl\1!' S!' lomiío sensiri)ÍS quando esses 
OIJieiaes concorrem em serviço para obviar tanto quanto for 
possível os ineonwnicnt•·s resultantes de semelhante pratica: 
Hl'i por bem tletcrminar que as promoçücs que S() houycrcm 
de lazer pnra prccnciler a:; va;.;as que S() derem <·m todos os 
rcfl)rido.; corpos () nrmas sf•jilo •·om ln11n:1 mesma data , sob a 
generalidade estabelecida no ,\r L :!. " da citada Lei. 
. O l\larqucz de Caxias, do .\:('\1 Consell10, Mi11istro c Se
cretario d'Estado dos 1\egocios da (;twrra, o lenh;l assim cn
t~ndido c faça exccubr com os dP3pacliOs nrc()ssarios. Palaeio 
do IUo de Janeiro aos eineo de Setembro de mil oitocentos cin
cocnta c cinco, tri~csimo quarto da T nr!eprndeneia c do Impcrio. 

JUarquez de Caxias. 

1 
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COLLEq:,\0 DAS LEIS Ilü niPElUO DO BIIASIL. 

TO~IO 18. PARTE 2. a SECÇlO 5~. a 

DECl'ETO !\." J.G35-de n d(• Sd(~lllbro d(~ J8t.i5. 

Dá nova organisaçiio rí liuarda 1Yacional dos JIHnicipios 
de ltapctininga, Tatully, Apiahy, ltape!•a, e Xiririca 

da Prorincia de S. Paulo 

Attendendo á Proposta do Pn~sirlenle da llnnincia de ~
Paulo , Hei por be111 lk(:rdar o sPguí nte. 

Art. L" Fiea crendo nos :Uunicipios rk llupd.ininga, Ta
tully, ,\pialty, Itapeva (' Xiririm da J'rovincia dP S. Paulo, hum 
Co111mando Superior de Gnan!as \itdonaes, com a sngninle or
ganisação: 

§ J.o No l\lunicipio da Il<tpelininga, hnm Esquadrão de 
Cavallaria, eom a nunH•ra(:ão dl' 1 O, hum Bat<1lhfw de Infan
taria de 8 Companhias, <"OIIl a !llllll(~ração d(~ 3/J do servit;o 
aetivo, c h uma Secçiio de Batalhão d(~ 2 Companhias, com a 
numeração de 8. • do serviço da reserva. 

§ 2." !\o 1\Tunicipio de Tatuhy, huma Secção de Batalhão 
de 2 Companhias, com a nurnerat,:ão de 4. a do serviço activo, 
lmrna Companhia avulsa da reserva, com a numeração de 22, 
e huma Secção de Companhia do mesmo serviço com a nume
ração de 11. 

§ 3. o No l\Iunieipio de Apially, hum a Secção de IJ1\talhão 
de 2 Companhias, com a numeração de 6. a do serviço activo, 
c Imma Secção de Companhia da reserva com a muw·mção 
de 12. 

§ rLo No :\[unicipio da llape\a, hum Batalhão de Infanta
ria de '"Companhias com a numeraç.ão de 35 do serviço acti
vo, e huma Scc~ão de Companhia, coiH a nUIHcração de 13 
do seniço da reserva. 

§ 5." No l\funicipio de Xiririca, h uma Secção de Balalllão 
de 2 Companhias, com a numcra\·ão de 7 do serviço activo, o 
Jmma Secção de Companhia de rcsr•rra, com a numPraçüo 
de H. 

"\rt. 2." Os COI'pos t('rão as suas pararias nos lugar('S que 
lhes foreiH marcados pelo Pn·sirknle da l'ru\ineia na rouror
midadP da Ld 
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Josó Thomaz l\almr:o dn Arnujo, do l\Ieu Consc~lho, l\Ji
nistro e Seen~tario d' Estado dos l\egocios da Justi\·a, assim o 
tenha entendido c fae·a exe•cular. PalaC'in do Hio de .Janeiro em 
doze de SP!cmbro dt,' 1nil oiior:e•nlos c:ine:op,n[a e e·ine:o, trigesi
mo quarto da Inde•pcndcneia e do Impcrio. 

Com a Itubriea de Sua l\Jagestadc o Imperador . 

.Jost! Thomaz Nabuco de ArauJo. 

DECETO l\." 1.(i:l(j_ de· J:! de· Setembro de HlJ:). 

Desliga do Commando Supcvior da Comarca de ."i. Fran
cisco da Província da Bahia, a Guarda Nacional dos 
Afunicipios da Vil/a da Barra, e Santa Rita, Chique 
Chique, e Campo Largo, c crca nclles tres Commandos 
Superiores. 

Attcndendo á Proposta do Pn•sidcntc da Provincia da llahia, 
Hei por bem Decretar o scguintP. 

Art. 1." Fica desligado do Commando Superior da Co
marca de S. Francisco da Provinda da Bahia a l;uarda Nacio
nal dos Municipios da Vi lia da Barra c Santa Hila, ChitJuc Chi
que, e Campo I~argo. 

Art. 2.
0 

Nos Municipios da \"illa da Barra c Santa Jtita, 
Chique Chique, c Campo Largo, fieão creados 3 Com mandos 
Superiores, com a seguinte organisaçãfl. 

§ 1. o O Comrnando Superior da Vil la da Barra c Santa Ui
ta comprnhcnderá 1 Companhia avulsa de Cavallaria, com a de
signação de 3. •- 3 Batalhãos de Infantaria, de 6 Companhias 
cada hum, com a numeração de 92, 93 e 91. do serviço activo; 
c 1 Secção de Batalhão de 2 Companhias, com a numeração 
<lc J2 do serviço da re3nna. 

§ 2. o O Com mando Superior ele Chiqu:) Chique scriÍ eom
posto de hurna Companhia arulsa de Crl\'allaria, eorn a nume
ração de 13; 2 Jbtalhc1cs de~ Infantaria de 8 Companhias ca
da hum, com a numcra!:ão dt~ 93 c !)G do serviço activo; c 1 
Companhia avuls-l da re•serva, 1'0111 a numcraçiio de 'L"; c 1 
Secção de Companhia uo mPsmo servi~·o. 

§ 3. o O Com mando Superior !In Campo Largo eomprdwnde
rá 1 Companhia avulsa de Cavallaria, com a Jmmera!;.iio de 11~, 
2 natalhõcs de Infllnlaria dt• (j Co!llpanhias cada hum' COIIJ a 
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numeração de !l7 c !}8 !lo Sl'rviço nr:livo, P hum a Companhia 
da J'('SPI'Va ('()IJI a IIU!IlCI'ilCiJO de 5. a 

Art. :J." Os Corpos tei·ão as suas paradas nos lu~arPs que 
llws forem mareados pelo Pn•sidente da Provinda na confor
midade da Lei. 

Jo:·H; Thomaz l'lahueo de Araujo, do Meu Conselho, l\li
nistm e S1~cretario d' Estado dos NPgoeios do .Justiça, assim 
o tenha entendido e fa<;a executar. l'alacio do Rio de .Janeiro 
<'m doze de Setembro de mil oitor,Pntos cincoenta e rinco, 
trigesimo quarto da Independencia e !lo Imperio. 

Com a Hubrica de Sua .:\lagestadc o Imperador . 

.Ttw! Tlwma:. Nalmco de A rm~jo. 



COLLECÇ\0 llAS LEIS llO Dll'EIUO DO BnASIL. 

18.),). 

TO}IO 18. SECI,:.\0 5;). a 

DECRKI'O roi. o Ui37- ck tii dc· Setembro ck 1855. 

Beorganisa a admini.stmrão do folleyio de Santa 1'hl'l'esa 
fundado na Cidade de Porto Alegre, extinguindo a Com
missão crrwla JlOI' Derreto de 2 de Fevereiro de 18í6, pa
ra servir de Consrl/w Atlministmtiro do mesmo (7ollegio, 
r rrrrmdo outra Commissiio. 

AltPtHkndo â nc·e~(·ssirl<Hk d,. ser l'Pot·ganisada a adminis
tração do Co\kgio de ::-;anta Tlwrcsa, qw~ por Dee·.rdo n. 0 43\J 
ck 2 dr lkzembro d1• 18't5, Hotne por ht'lll Fundar na Cida
de 1le Porto Alr~rl' para PdtH'a(:ilo IIP meninas orphiis : Hei 
por hem Extinguir a Con11nissiio corPada por l)nereto de 2 de 
Fevereiro de 184íl, para sPrvir dn Consdho Administrativo do 
mesmo Collegio, e ercar outra Com missão, tÍ qual ficará per
tcneendo todo o governo r·ronomieo do referido Collcgio, a ad
ministração c gen~nr:ia de suas obras, podendo contratai-as, c 
propor ao l\leu govc~rno os meios mais ronve•nit~nks para le
vai-as a dlt~ito, sc•ndo outrosim compd.c~nte para GI't'neallar as 
quantias que ainda não houvPrem sido r<~echidas, proeed<•ntes 
da subsaip<:ão qw· foi prornorida na Prorinria de Siio lledro 
para as ditas obra~: P b1~n• assim nonu~ar para nwmbros desta 
Com missão os eidadãos Barão de ()uaraiiii, .João tlc~ l<'reitas 
Travassos, c• .José Di<IS dP Sousa, sc~ndo o 1." l'rcsidc•rlte, o 2." 
Sc•rTetario, <'o:~." Thrsoureiro rla respc·rtira receita P dc·spcza. 

Luiz Pedn~ira do Coutto Vc•tTaz, do ~TPU Consdho, J\li
nistro e SPer<'lario d' Esta<lo dos i\c·gocios <lo ltii[H'rio, assim 
o tPnha entPndido P faça t"<.e·eulat·. Palacio elo 1\io dP Janeiro 
em quinze d<' SP!I'mhi'O de~ mil oiloc·Pntos citH'O<·nta P dneo, 
trigPsimo quarto da ln<IPJH~IHit•Hria ~> tio ltllpPrio. 

Com a Hubricn <k Sua ~ragPslatlP o lnqwhHlor. 
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COUECÇ;\0 DAS LEIS ])0 lMPERrO no BHASIL. 

1855. 

TO)lO 18. PARTE 2." SEC<,::\0 56." 

DECHETO N. 0 1.1J38 d!~ 1!) fk Sdm1bro rir 1800. 

Fixa os 1'fl'ritos das licenças sobre as antiyuidadcs dos Offi
ciaes e praças de prct do Ea:ercito. 

Convindo lixar de hnma maneira pcrrrnptoria os cfkitos 
;wec:;sario:; das liccnt;as que se eonePderem aos Olliciaes t· pra
(:as de pret do J~xercilo, sobre as antiguidades dos nwsmos 
( HlieiaPs e prat;as: Hei por bem determinar que o tempo d(~ 
dur<u,:ão de taPs licent;as não entre em corupul.at,:fio: 1. 0

, pa
ra rdilnnas: 2. o, para obter o gráu de Cavalh·iro (la Ordem de 
São Bento de Aviz: 3. o, para baixa do sPniço Jlor !ina!isat;ão 
de tempo marcado em Lei; i. o, para acec.;so ao posto de Al
feres ou SPgnndo Tenente: 5." , no tempo !lc seniço de OIH
eial inlh·ior cxi;jida dos cadetes como habilit<~~·ão twcessaria 
para aqudle accPsso: 6. o, no tempo em qtw os 0!1'ciaes dc
wm p<>l'IIHHH'cer em hum po~to, e no exercício das funeç.ões 
PSpPeiaes dt>llc para poderem tPr accesso ao posto ÍlllllH~diato: 
7. o linalolnente, '~m todos os prazos limitados que as Leis vi
gentes C.\ igirem de sPrviço clli)clivo como habilitação para qual
'luer lim. l'ica porêm subentendido que a subtração do tPm
po de licença não influe de modo nenhum na collocação dos 
Olliciacs, c praças licenciadas, segundo suas antiguidades n~
lalivas lauto de praças como de posto. 

O Marqucz de Caxias, do l\teu Conselho, l\Iinistro c Se
crdario d' Estado dos Ncgocios da (~uerra, o tenha assim en
tendido, c faça executar com os despachos necessarios. Pala
cio do llio de Janeiro aos dezenove de Setembro de mil oito
centos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da lndrpPildcncia 
e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\IagestadP o Imperador. 

J.l't arquez de Caxia~ · 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1835. 

TmiO 18. !'ARTE 2.• SECÇlO 57 .• 

DECRETO N.o 1.639-de 22 de Setembro de 1855. 

Declara que d'ora em diante sejiio Tabelliães prirativos do 
protesto das letras de cambio, terra, e de todos os titulas 
que o exigem , os Escrivães de appellações e aggravos dos 
Tribunaes do Commercio. 

Attendendo ás represcnta~ües que á Minha Imperial Pre
sença fizerão subir o Tribunal c Pra(a do Commcrcio da Ca
pital do lmperio , Hei por hem llero~ar a segunda parte 
do Art. 59 do Decreto n." 1.597 do 1." de l\laio do mrrcntc 
anno, e Declarar que do'ra em diante scjão Tabclliães priva
tivos do protesto das letras de cambio, terra, e de todos os 
titulos que o exigem, os Escrivãe.; de appella~ões e aggra
vos dos Tribunaes do Commercio. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e dous de Setembro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da lndependeneia e do Imperio. 

€om a Rubrica de Sua !\fagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N." 1.MO -de 22 de Setembro de 1855. 

Declara de 1. • Eutrancia as Comarcas de Tury-Assu e C!f-
1'olina, creadas tw Provmcia do Maranhão. 

Hei por bem Declarar de primeira l~ntrancla as Comarca~ 
de Tury-Assú c Carolina creadas pela Lei numero trezentos e 
selcnla da Assembléa Lrgislativa da Província do Maranhão. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do l\Ieu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos l\rgocios da Justi-:a, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte c dons de Sctrmbro de mil oitocentos c cincocnta c 
cineo, trigPsimo quarto da Independcncia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

-·-
DECHETO N.o 1.641 -·de 22 de Sckmbro lle 18tl:J. 

Extingue o lugar de Juiz de Direito da 1. a l' ara Circl do JJfu
nicipio da Curte. 

Hei por hem, Usando da attribniç:io, que Me confere o 
Artigo ecnto c dons paragrapho doze da Constituição do lmpc
rio, c em conformidade da Lei de trcs de Dezembro de mil 
oitocentos c quarenta c hum, Dar por cxtincto o lugar de 
.T uiz de J)ireito da 1. • Vara Civel do i\Iunicipio da Cürte. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Consdho, i\li
nistro c Secretario d' Estado dos Ncgocios da .luslit;a, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro 
em vinte e dons de Setembro de mil oitocentos cinrocnta c 
cim·o, trigesimo quarlo da Indepcndcncia e do Imperio. 

Com a Hnbrica de Sua l\'lagPstade o Imperador. 

José Thoma-:; Nabuco de ArauJo. 
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DECllETO N." l.fH-:2- <k 2~ de Setembro <l<~ JHi):,; 

Declara de primeira Entrancia as Comarcas de Parnahyba, 
do Jaguary, de Baependy e do lndaiá, erradas na Pro
víncia de Minas Geraes; denomú1a de llluria/W a Comarca 
da Pomba e extingue a de Tres Pontas. 

HPi por bem Decrdar o seguinte: 
Artigo 1." Fkão declamdas de primeira Entraneia as Co

marcas do Parnah)'ba, do Jagnary, de Rwpendy e do lndai;í, 
creadas pela Ll'i numero setecentos e dezenove da Assembléa 
Jpgislativa da Jlrovincia de 1\linas Gerars. 

Art. 2. o A Comarca do PomlJa pnssa a ser denominada
Comarca rk l\Iuriah(•. 

Art. :t" Fica ex ti neta a Comarca <1<~ Tres Pontas, cujo ler
rilorio sP dividio c annexon a oulr;1s Cornarcas, na confurmida
lk da dl;Hla Ld Provincial. 

.Josi~ Thomaz Nabuw de A ranjo, do :\1!'11 Conselho, :\li
nislro c ~:,.en•tario d' K;lado dos i\ef'orios da .Jusli\a, a,;sim o 
lenha enli'ndido e faca cwcutar. Palario do Hio de .Jaw·iro <'m 
vintr dnw; d~: ~-nf('llllml d~: mil oitoc~:nlos ci11nwnta c einco, 
lrigcsimo quarln da lndepl'IHlemia e do Imperio. 

Cnm n Huhrica de Sua l\Ia(.iestadc o ltupna<lor . 

.Tosé Thomaz Nabuco de Arw~jo. 

DLCHETO N." 1.643-tlc 22 de Setembro de 183;). 

Elcra a gratificaçlio annual do Chefe de Policia da C1lrte. 

Hei por hem , u~amlo da altrilmiçiio que Me confere o Ar
tigo vinte c hum da Lei numero setecentos c dezenove de vinte 
oito de Setembro de mil oitocentos dncocnta e tre~, Decretar 
o seguinte: 

Art. 1. o Fica elevada a trcs eontos c seiscentos mil réis 
a gratificnção annual do Chefe de Polida do i\luuidpio da 
Côrtc. 

Art. 2. o Quando esta commissão for desempenhada por 
Desembargadores de alguma das Rclat;õcs do lrnpcrio, não 

I 
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perrehnl'iÍ nstc a gralilieação fla Lei numero seiscentos e qua
rnn!a c sele de sete de Agosto de mil oitocentos eineoenta c 
dous . 

.Josó Thomaz Nahueo de Araujo , do l\lt~u Conselho , 
:\linislro e Sl~ndario d'Estado dos Negocios ela .Justiça, assim 
() lenha (~lllelHiilln c rara exeentar. l'alacio do Hio tlc Janeiro 
Pm vint:~ dons de Sd~mhro de mil oitocentos cincocnta c 
d111:,, trigesim'.l quarto tla Indepcntleacia c fio Impcrio. 

Com a Ruhrica de Sua :\lagf~slalle o lmperatlor. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

-·-------->~~ 

/Jrsliga do Commrmdo SIIJII'rior do Conw r ·' da Estancia 
da Prollincia de ScrrJipc, a (;u:u·da Nan.JJ:•d dos Munici
pios d1· S. l.uzia, r Espírito S11nlo da wr·.-11w l'rorincia, 
I' com clla crca lmm outm Commmulo Superior. 

Atl!~ndendo ;í Proposta do Prc.;idenlf' da l'rovinria de Sl'f
~ipe, Jfpi por hem lkrrf'tar . 

. \rtigo lJniro. Fi1~a de~ligado do Conunando Superior da 
C0111arca da Eslancia da Provineia de Sergip!~, a Companhia 
;nnlsa fk Cavallaria, I' os dous B<Jia]lliles dos l\lunieipios r!P Santa 
I .uzia, P Espirilo Santo, ~~com Psl;l liln;a fica erPado hum Com
lllando Superior nos n'fl>rido.-; .\Juuicipios . 

.los{• Thomaz l\ahum de Araujo, do 'll'll Consdho, l\ti
nislro e ~(~fTI'tario d' Estado dos 1'\egocios da .Jusli1:a, assim o 
lenha entendido e faca cxPrular. Palacio do Hio de Janeiro 1'111 

vintr~ c dous ri!~ Sel1;mhro de mil oilor'f'llln-; eineoi'Hla ~~ ein
ro, trigcsimo quurlo <la lndqJCndcncia e do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua '\l;q,;csladf' o Imperador. 

.José Tlwmw:; Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TO~IO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 58.• 

DECRETO l'i. o 1.G',;j- de 2!) de Set<•mbro de 1855. 

Declara de 1.• Entrancia as 2.•, ~-.•, e 6.a Comarcas crea
das na Prorincia da Parahiba. 

Hei por bem Declarar dP prinwira Entrancia as srgnnda, 
qunrtn r swdn C.ornnn:ns, !'f!~:1das por LPi da Assmnhll~a Legis
lativa da Província da Parahiba d<~ sl'is <k Julho do anuo pas
sado. 

Jo~ó Thomaz l'íaburo de .\ranjo, do ?\fen Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estndo dos '\t'gocios da J nsi il;:a, nssim o 
tenha entendido <' faça cxPrutar. Palaeio do Hio d(~ Jarwiro em 
vinte c nm·e de St'tembro de mil oitocentos ciMroenta c cin
co, trigesimo <)Uarlo da lndt'JH~tHkncia c do Imperio. 

Com a nuhrira dP Sua :\L1;!f'S(adf' o Imperador. 

.José Thor~«az Nabuco de Araujo. 

DECRETO l'i.o i.GH:i- dP 20 de Setembro dl' 18:55. 

Marca o vencimento do Carcereiro da Cadea da Villa de 
S. Fidelis, na Proríncia do llio de .Janriro. 

Hei por bem mnrear ao Carcereiro da C:adea da Villa de 
S. Fidclis, na Provineia do Hio de Janeiro, o vencimento annual 
de duzentos c einencnta mil rúis, na conformidade do Artigo 
oitavo da Lei de tres d•~ D<'ZI'IIlhro de wil oilo('t'll(os qua
renta e hum. 

José Thomaz Nabueo de Araujo, do 1\Icn Consdlw , 1\[i
nistro c Secretario d' .Estado dos Negol'ios da Jusli~;a , nssim o 
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trnhu Pntendiuo e Iuca exeeutur. Palucio do Hio de Jam•iro r-m 
vinte nove de Setembro de mil oitocentos cirwwnta c cinco, 
trigrsimo quurto du Indepcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua ~Jagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo 

DECRETO :X.' i.G'~í- de:!!} de Setembro de 1855. 

Crea na Freguezia de Santo Antonio desta Ct!rte huma Es
cuta do 1." gráo para cada hum dos sexos. 

llci por bem, na confonnidad<~ do Arti;;·o 51 do Hc;;ula
mento approvado pelo Decreto de 17 de FeH'rPiro de 1H54. , 
Crear na Freguezia de Santo Antonio desta Ct!rte lluma Escola 
do primeiro gnío para cada hum dos sexos. 

Luiz p,~dreira do Coullo FPrraz, do :\l<~u Consdho, Minis
tro e S<'cr<'lario d' Estado dos l\q.weios do Irnp<Tio, assim o 
tenha entendido c faca cxPeHlar. Palaeio do Hio de Janeiro em 
vinte nove dr~ Setembro ue mil oitocPntos cirwoPnta e cinco, 
lrigesimo <fuarto da lndependeneia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua ~Iagestade o llllpcrador. 

Luiz Pedreira do Coutto Fl'lntz. 

DECRETO N." 1.6',8- de 2g de Setembro de 1855. 

Crea a Repartt'ção especial das Terras Publicas, na Província 
das Alagoas. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. o Fica CJ'eada na Província das Alagoas a Reparti

ção especial das Terras Publicas, de que truta o Artigo (j," do 
Regulamento N. 0 1.318 de 30 de Janeiro de 185í. 

ArL 2. 0 A Hepartição será composta de hum Delegado do 
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Ilircctor Geral das Terras Publicas, hum Fiscal que SPI'Ít o ela 
Thesouraria da Fazcmla I ;pral da rPfPrida Provincia, hum 0111-
cial de SPcrPlaria, I 111m .\mannPnSP, <' hum Porteiro Arehi
vista. 

Art. 3. o EstPs t•mpn•gados n~ne<•rão annua!nJPntc, o ]k
lf'g;ulo hum conto c sl'iscentos mil réis, o Fiscal trezentos mil 
rt'ds; o O!Iicial hum conto dt) rt•is ; o Arnanuensc sdscento;; 
mil rí~is, o Ponl'iro ArehiYista Sl'isc<•ntos mil róis. 

Art. !L o O Ministro e SP<Tdario d' Estado dos l\cgoeios 
do ImpPrio, expedirá as inslnll'ções IH'<'<·ssarias, a fim dt• qtw 
a Rcpartit:ão, ora <Teada, t:ouwet) desde logo a run~t:ionar 

Lui'z l)<•dreira do Coullo Fnraz, do ~leu ConsP!ho, Minis
tro c Secretario d' Estado dos \'Pgoeios do ImpPrio, as~im o 
tenha entendido c faça exceular. l'alacio do Hio de Janeiro em 
vinte novf' de SPtcmbro d<' mil oiloePnlos eineoenla P rinco, 
trigcsimo <Jnnrlo da lrlllPJH'lHIPnt·ia <' do ImpPrio 

Com a Hubril'.a dP Snn :\Jage,;tad<) o I mpí'rador. 

Lniz PPdn·íra do Coutto Ferraz. 



COLLECÇ.~O DAS LEIS DO IMPE!HO 00 BilASH, 

1855. 

TO!UO 18. PARTE 2.' 

Crca Conselhos cconomico$ nos Corpos aJTr•giJnentrulns do 
Ercrcito, e approra o llcgulame11lrJ para a sua fjl'l"fllliia. 

Tcnrlo-se abolido os Conselhos adlllinislratiros dos rnntlos 
do fitrdanH'tlto, ereados pelo A lvaní de doze de Março de 
mil oitocnntos o 11<'~, sem que dennitivamC'ntc se providen
ciasse ücerca da maneira por que dcrrm SPI" rlPscrnpcnhadas 
outras flllH~çõcs administrativas, que se af'ltavrro a r·argo dos 
ditos Conselhos, como as dt~ que traia o Artigo sc·do da 
Carta de Lei de vinte c quatro de Nowmhro lln mil oilocPn
tos c trinta, Hei por bem Mandar crPar nos Corpos arrrgi
nmntados do Exerci lo, ConsPIItos eeonomieos, a qtw scrvir;í 
de RPgimento o llegulamcnto I(IW com e:.;le baixa, assignado 
pelo 1\Iarqucz de Caxias, do Meu Consf'!lto, Ministro c Se
cretario d'Estado dos 1\egocios da GtH't'!"il, que as~illl o tenha 
t•ntcndido, c faça cxPeutar com os llPspae!tos neecssarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em Sf'is de Outubro de mil 
oitocentos cincocnta c cinco, trigcsirl'lo quarto da JndPpcn
dencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mag1~slarln o Jmpei'<!dor. 

Jlarqul':: d,• Caxias. 
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Parrt os Conselhos I'WIWIII'IWS dos Corpos an·ligÍmt•ntadu~ 
do Exercito, c~ qur SI' rt~fln o Decreto desta data . 

. \ rt. 1. o Em cada hum do~ ( .;lrpos armginumtados rhs 
din•r.-;as armas do ExPrcito, formados dt~ duas on 111ais com
panhias, haverá hum Cow;t>llto denominatlo-Eeonomieo
contposlo dos respectivos OIHeiat•s supt•riore:; Pll"m:li\'Os, aggn·
gados ou addidos, que esliverPIII no cxereieio de suas l'unc
t,'tlt>s Pspeciaes, c dos Commandanles das comrxmhi·as .. 

Art. 2. 0 O l\lajor ou o l\lawlaniP do corpo será o Fís
eal do Conselho, e hum dos CommatHiantr•s de COIIIJ~<IIthia, 
o Thesoureiro. O Scerdario do rorpo fitrú toda a Pscriplnra
tJio elo Conselho; c o (ltwrtl'l-llll'strc n•t:dJerá das pesso;~~ 
r:mntwtentrs, os dinlwiros pt>rlt'IH"CIÜI's á gpn•ncia do IIICS
mo Conselho, c lhe~ I';I.ní ~~nlrt'{!a dt>ll!·~ ~~m s~Gi1o. llum su
hallPrnn do corpo, l'lft:diro, aggregado, ou adtlido, sr'J";í o 
AgPnlP cncarn•gado das compras qtw o CPnsPiho ddt•nuinar, 
<Í vista das amostras que fon·m por cst~~ approvadas . 

. \rt. 3.0 O 1'hesoureiro e o Agente s!•rão eleitos Sl'lllf"s

h·<~Jmente, na ultima sPssão que n Conselho eckhrar no~ 
llleZPS de Junho c l>ez!•mlH'~} de (!ada anno; e se-lo-hão taBr
lwrn quando os que Pstin~n~rn ~~•n ext~I!CioeiO passarem a 
drs~mpPnhar funcc,:ües ineornpativeis com as daquellcs Plll

pre;.ws; quando fallecércm; quando tiverem transfh"em:ia de 
co.rpo; quando por qualqllf~r e\cntualuladc de rnolestia ou 
de seniço. o Conselho n•(·o.nlwt:+'l" a rwct•ssidade da substi
tuiçno; e finafmcule qu~trHio dPeahin·m da confiança do 
Consl'lho. 

Art. r~. o A cleiç1'í0· fiPstt-~ dons fu11ceiunarios sr~·;í rcalisa
da por votos da maioria dt~ todos os l\lemhros do Co11selho: 
no caso de empate, o Prcsidcntr~ dt~eidirá. Não poderá tPr lu
gar a reeleição doo Dll'smos indivíduos para taes cmprq;os, 
senão passados dous lllll10ii, depois· de Hndn o exerci cio · an
terior. 

Art. 5. o Se o Govefll(~ jr•rl;;ar coi'Ivcnif"nlC" iÍ regularida
de dn adrninistmção mili.lar r e ao lwrn df.l· SPrvi~o, )Jodcr;í, 
ordeu.:N· •~ forrnac;no dt~ Conselhos t~1ó:onomi<w& nas companhias 
fi\as do quadro d'o Exm·cilo. l\'csle easo o Cmmna11danle cla· 
companhia cxerc<•r;í lodas as l'lltH't;tles adminisüalivas do Con
selho, á exccp("ão düs dn TlwsotJn•iro, para cujo r•mprl'g-o· 
nomeará hum dos Oflidaes tia f'OIIIJlllllhia, dl'eeliHI, aggn:
gado, ou additlo. () Jnt)SIIIO pralicará a f"f'S(JPilo dos indivi
<ltws f[lH' devmn t'\l'l'et•r as ftmt"t;úPs d<~ IJtwrld-m<•sln~, <k 
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.\;.wntt•, ~~ cl.- ~ec:rl'lario, podendo a nonw;u:;io dc~rr n~C'altir 
1'111 h um Sa rg1mto ou Cadt'le tk reeonhecida idoneidade~. 

Arl. (i.". Se por t(ttalqner moti\o de scrvic;o militar, des
tacar de hum corpo 1~ara túra da Provinda onde ellc cstiYrr, 
ou· para qualtpter ponto da mesma Província a grancle distan
cia do respertivo ()uartd , a lim d'ahi pcnnaneeer tempora
riamente, al~uma fraec;iío do eorpo, correspondcnl1• ;í fon:a de 
lm111a, ou mais e01npa11hias, liwmar-sc-lta nessa fon:a Conse
lho eeoHolllit:o proyisorio, analogo ao do Artigo 1." ou ao 
do ().o, eonliJI'IIIC a fon;a desl;wada; e css1~ Conselho Clllllpri
r;\ fielmente na parte que lh1• t'orctll applic<m:is as disposi
t;ocs do pre.,enh~ Hc·p;ulamcnto. 

,\o Conselho c·rono111iC'o c·mnpctirá a gcrcncia c lisl'alisa
<Jto da rcecita c dPS(H'7.a elos dinheiros provcnienles das seguin
!Ps \l'rb;l': 1. o, ran('ho ~c·ral das praças; ·2. o, forragem , t'er
ra~c:m, l't'IIIOilla 1: C'llrath o da eaYalltada dos corpos n:onla
dos, c n:nda dos c·a1 ai los incapazes do serviço; :3.", lllillllt
l'aetura do farclamctlto das praças de prd, enja materia pri
ma for n~crhida elo~ .\rsPnaPs, por assim mais convir ao ser
Yi<:n, ott for comprada pl'ln Const:lho em virtud<' de ordens 
do ~;DYPrno; '~.o, eon<·;~rlo t!P instrumental hellirn; !).", llospi
LH'', nu Pnfel'tllal'ias a car~o dos eorpos; G. 0

, concprto !Ir ar
lll<llllt'nto, <'otT<'allH', ~~ P!Jllipanwnto: 1. 0

, economia tirita tk 
qilalqunr PSp<'l'ialidad<', se111 pn•jnizo dos fins a rpw l'ore111 
destinados o~ fund11S d<' 1(111' cllas provierem; P. assim Iam
hem todas as mais quantias qnc por ventura tenhão cl<~ S~"l' 
n•ec~hidas pc~lo rorpo Jlill'H quahpu:r outro lhn que s<·ja, di
\crso dos lllt'lleionac\os nos sPis nunwros precedentes. 

Art. 8. 0 _Para ~nanlar us tliulwiros destinados aos Iins 
llteiH'ion;Hios no Arti~o 7.", hayer;í hum eofm com Ire . .; fe
eharluras <IP !'ltaYt'S <lilfl~l'l'lltl'': P serão claYicularios o l'n:si
dcnln do Conselho, o lfisral, P o Thesoun•iro. O rofrt' só ~í· 
abrirá eni 'ns,;iío rP!.wlar <lo Conselho. 

Art. \J. o As iH'S,scii'S do Conselho lerão Iu~ar (luas YI'Z<'' 
por mez, sendo h uma elo l." att': I O, c outra de 20 at1'· ao• 
li 111 do mcz. Alôm disso, o Cnnscl h o poderá reuni r-s1: e\.1 raor
diuariarnl~nte sob c.nnyorru;iio do Presidente, quando al).!\1-
ma t·ircunstaneia <lt: lllOIIlPnlo o l'.\igir. !'las ses,;ões se n·co
llwr;io ao col're os l'u1Hlos da rc•c'Pila, e se tirarão as q11anlias 
tH'CPssarias para clespt•zas; procndPndo-s~~ na prillwira SI''Silo 
dn ('.atla !lii'Z ao P\illlW <' aju~l<' das contas do nwz ;ml<'rior 
d•· cpw st: lilH<ll'iÍ !:uma Ada 1(1\1' seni as~igna<la por lodos 
"·' :\ll~lllbi'O' do Cons<•lllo .. \.,.: dl'liberac;iies do Con~<:lho seri;o 
S<'tllpre tonliHias soh o yolo ela 111aioria absoluta do:; .\IPmliro:; 
IJUC O I'Onl, clt' . 

. \ri. 10. .\s .\elas ela~ sPs.-ües do Conselho ser;1n licl.ts 
pdn :\lajur lbeal anks llc <IS~ir;nadas, a lim d.: Vl~ritkar-:il' 
:-.· o l)lle cstú relal.ado udhl:i coneonla t:ollt o~ <lucutucnt•r; 
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c[,~ receita n dcspcza, com as cor lias t'orreu[cs, t.' com as dP
libPnt<:ücs que o Consl'lllo houver tornado. 

,\rt. 11. Sclll autoris;H;ün pn:Yia do Conselho, ou ordeut 
posili"~a do rcsperlivo Pn·siücn[(~, t)spedida sob sua rc.'>pon
sahilidade, elll cas~):; t~l'f\[~níes, não sr~ litrú desppza dP quantia 
nenlnuna; e a !JIIC eo;![rariauwnte se fizer, tliio scrú eomo 
la! levada l'tll conta . 

. Art. 12. Os fundos de~linndos a crualtpu·r elas t•speciali
fladcs meneionadas no ,\ rt. 7. ", ll<lo podt~.r<1o ser destra lt icJos 
para nenhuma das outras, sem illlperiosa neressidade justiti
cada, c dclibm·a~~ão elo Consdho. 

Os fundos das ccorwrnius licitas, e dircrsas tfllantias rcre
hidas, de qun trata o Jl." 7 dfl lllt'SIIJO Arligo, serão appli
eados aquclle.;; objcctos clt) arranjo iuterno tio corpo, para que 
niio. houver consignação Jlt'<~uliar, snb juiz l, e dcliht'l'a~·ilo 
do Cons<:llJO; e talllbera atprdles Jlaril !Jllt! são dt'slirmdos 
os fundos dos seis lllllllt!rus an!eriort•s, no IIWsmo raso, e 
eorn as me.; mas Cul!d it-ües ;wi ma declarad:ts. 

Art. 13. Para a ·COIJtabilid;tdt~ adrnil!is!ralila de cada 
h uma das especialidades de n•tcita a tjtle se reli~n) o Art. ·7." 
haverá hum livro em qtw se lanr·;:nio as contas eorre11lcs 
da receita c despeza pri\ :tlÍ\ as, ian[o de dinheiro, coJno 
de generos. As Atlas das sessües do Conselho se esc~·e1eriio 
em hum só livro espct'ial, c ndlas se lançará por extensn 
tudo quanto constar C!ll algarisrrros nos d;ts conlas corn~ll
tes da!> divt~rsas cspccialid;HlPs; ,. as~im mais as dclibcrar{i•~s 
que o Conselho tomar em rclat;:'io ::os objectos da sua adminis
trar;iio. Estes li nos, e ussirn tarnbcm todos os docullH'tttos 
que o Conselho lircr de arcl1irar, st•r:lo ruhric;lclos pelo rcsnceli 1'0 l'isca!. 

· Art. H. Os li nos d;) A das, e clt) contas «O!Tt•ntes do 
ConsPIIw sento rismdos, P cstTiptuntclos tanto Cfuanto for 
possLrt'l, conf(muc o syslt'Irra <'stabdt·eido para os Conselhos 
adrrlinislrMiros, c alti <tgora seguido J){H' cllcs; c da mes
ma h)rllla o scní o rPgimcn 1 <·enlinr dos trabalhos, c a 
COlJilH'tH ac;:1o da rccc•il a c despcza. 

o Presidcllte pon\m poder;i ntzcr Plll lodo o S)S!('Jna de 
l'st:rip!ura•,·iio, c de Jll'orauras as n:oditlcaçílcs CJIW julgar 
illdi'Jlt''H<tiTis c conrcnieu!e~ ú llt<lior cLtn·zu, e siwplit:i-
tLHl•·: pdndo em pratica iat•s llwdifirar<ks, até que o {;over-

1 

1
' 

110 as apt:rorc, ou cstabele\'a lilllll systcma gcr:>J para rc-

1 

~~·11lari:;ar. f' uniforrnar tal o!Jjcrto Clll todos os corpos. 
~\r(. l.'i. Os Con~ellws ec·onomiros provisorios, logo 

IJW· a liH·,.,, que dles ad:uinislmrern , se rccolllt'r ao cor
fio il (j!l:; · f'l'l'l<~ncer, prestar;1o contas de sua gereneia, JH> 
l'<llltt' o C<~I!:;;'IIJO ccoJIOIIJit·o t:tT;tl do dito eorpo, lilzt·ndo 
o:ntr t:;.:l\ d c . .,( e dos fundos qrw Pxislirclll l'llí cofre, dos li
no~, c dw; dorumentps re~pt·r·tüos, licaudo tft>pois eutJsidc· ndn, di.•::c'h ido:• 
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Art. 1G. O ( lnarl<·l-meslre uo corpo. al<':111 das ineum
beneias do Arlig<; 2. o, lerú u S<'ll cnr~w os p<·nems de litr
dalllenlo uwnul'adurados, e por Jll:llllll"adllrar, r<:cl'lJidos do 
"\r~eual; e os qtw )Hlr dd,~rmim.: .. iio do Cmt:idlw fon:tn 
rolllprados para o rancho das pr;uO<:s, on pnra oulro lflliii
<Jiter obj<:do das allribni<:i"ws do IIH:stno CotN·IIio. 

Art. 17. Nos corpos de l"<ll<d!iiri<t c• <k :1rlilltaria a 
candlo, COillposlos de St'ÍS, ou lililÍs r<>lllj'ii!th!as, pode
r;í harer dous "\g<'llt.<·s, se o n:;p•·<·iilo Ct:n~~l'!lw julgar 
indispensard. Os .\g<:nl<'s dos •·ntT:>S d!' qnntq:wr nnlla s<·
r;·w dispeu.-;ados de . todo o Sí'!"Viro d•• <:..;,·:d;t, dnranle o 
sun<'slre em que <:slir<'l'l'tll no <'X<Trlrlo c!a :1:~euria. 

Art. J8. Conlimne o JH'et:o <'OITc•n[:l no nu'rra:lo, do~ 
gPtH'ros ali11tenticios, os f'undn.; <~xisíe1:ks Plll c;li\a destina
dos iiO rancho, e o \il!or S<'lllf";i!'<~l d;1:: c•l:t(\1~.:, o Con:;t\llto 
I'COIIOI!IÍ!'O ddeJ"lllÍIIill'iÍ O 1!111111'1'0 d" COIIIÍ<iilS <Jil!~ di;•ria
lllCII{l\ deve Sí'l' dislribuldo :\~ pr:11:a.', ~~ a u:ilnmza e quan
tidade dos t(l'lleros de qw• SI\ d•··, ,. contpor <'arla l'<l<Jio; li'tHio 
se!liJH'I' t'lll lista IJIIP <'S:;<·~ gnnems st·.i,!n dP lJo<l '!llalidade 
e <tue o illlporle das to111ido~s diari::s nun<·a s1·.ia lll<'IHll" do 
<!Ue o orçado S<'tne~lr<dlllf'ilir~ p::ra ;: d,q,.~ dn:: <'ol'pos. 

Art. J\1. (_)ual<JIIi'r dos :>.!:·!n'tH·,,s do Í:Cln:::~i:w po<kní pru
por t'tll ~:essiio, a:; u1edida:; CJIII' _jul~·.•:r cmi\TllienlPs, a lwnt 
da uwior I'COllOlliÍil do.; diuiwi!'o~ iiíÍillÍ!liclrado :, !\ a b<'l!l fieio 
das praças; lPtHlo SI'I!I[JI"l' <'1!1 Yi;:la o IJ:~u1 do ;,,;nit;o wililar, 
e a rcpula~·ão do corpo a ql'!' ll<'!'!<·nre. 

Arl. ':W. i\ão scrú Pl'llll~liido d,•sron(o IH'nl,uHJ no soldo 
das pra~·as de pret ~ou o prl'l,•:do dP <Tonolnias, de dons 
gratuitos, ou dn dclirienl'ia d1~ l'11111los do roí're da ndminis
trar:ão ewno!llica do corpo, p:1ra qu;d:JUt'l' objc•l'!o da gercn
t'ia do Cons1~llw. 

Ark 21. Os l\Jemhros do ConsPiho sr~r;io sohlarios 11;1 

re:;ponsabilida<le dos dinlt('iros e gr·twl'o:; <'oldL;dos ;i :;ua <HI
minislra<_;ão. 

Art. 22. i\lls guias elas pra,:as de prd (jlli~ for:·m trans
feridas de Ituns para outros corpos, s;· Jnl'l:cioiJarú I'Stwcifl<'a
damcntc o numero c qualidade das pec;ns de filniantenlo que 
Ilws lwtncrem sido ahonad;Js <lesue lJUI~ H3senl;írüo prac.:a nlc': 
a data da tmnsfcrcncia; para, ú vista dessas guias, se conlw
eer quacs as pt'ças qne se (li~r<:m ab:mar a eurl<t l11nna das 
ditas fll'<l\_"i!S de rnl;1o rrn dian!P, sq.;tlll(lo a la!wll:t qtu: por 
ddemtina\·fio do (;oremo, rq;ul<~r o Y!'tlcin:nn!o de l~lJ'cl::nwn
fo t'lrl lCIII[JO cJ(• paz. 

Arl. ':!:J. A~ pr<H:<~" (]p pri't '!lif' !'or<•:n Jli'lllliUI id:ts a O!li · 
ria! d1: pa!l'niP, q11n tiit'l":'ill !JilÍ\<1, qu•: forc•nt rdilnn:td;L'i, ,. 
t·xcluidas por senknc;:1, nf1o !t•rúo dir<~i!o i! url<t:ll;w;H, d;· 
<~.inste de contas, de fanlcn:wnto, por fil'•:;::;, rujo lt·nq1o (!f> 
'euritrH.:nto núJ ~e teillW co!llflldmt-J, '1'''' l!t~o li yc;· lli(:'.<H" 



qualcJIICI' tlaqudlas P\"l~lllualidarlc-s. Os l•enlt~iro-; das prar;ds 
de prd que f;lllr~er·n·u• uüo terão dirl'ito ao paga111e11to tle 
vencirueutos militares r11w taes prar;.as dnixarenr em tli\'itla, 
senão mostrando-se dmidallH'Hte habilitados na lonua tlot 
Lr·gislar;iio do J 111 pt~rio. 

·Art. 2'L Nos lilulos de dhida de fanlauwnto qne se 
passam111 ús pra{·as eorHprdwndidas no Artigo anlecPdcnte , 
se mcneionar;i a data do asst•utamt•nto de praça, a tlt• todas 
as cireunst:meias tJIIc alteran·m tempo dt' vcncilneulo, ro111 
dcelaraçfio dt~ssas cireunstandas; o llllfllcro c qnalitlade das 
pc~·as de fardamento qrw tin·n·rn rt'rThido, c das n•r~t:idas 
llito recebidas, para St'l't'lll pitgas as ditas prar:as do impo!
te destas Jll''.'IIS, segnnrlo o yalor Pstaheleddo. 

Art. 2ij. J),•ntro dos dr·z priuwiros lli;1s do-; JIII'ZPS tlc 
.Janeiro c Julho de cada anno, o l'n·sit!PntP do Con.c;Piho t·r·o
nornico n~rneller;i ao t;on~rno, JH'Ios tramites r·st;llll~lt-eidos, 
lltllll l'cliltorio rirct111stanciado clt~ todos os llloVilliCIIlos rios 
fundos tia resp1•rli\'a adnlinistrar;üo, c das delilwr<ll;tlt·s tJliP 
liomer tomado, rawndo-o <lroiii(Jilllllilr d" llltlllil co11ta eor
rt~llfe, tla qual se eo11h1·t;a a rt•cf'ita ~~ dt~sp•·za de l"iHI;1 '''f't'
dalitlatle, e () t•s(;ufo do runtlo total tla raixa geral, tudo 
rclati\'o ao seJIH•strP li11do. 

Palaeio do 1\io t!P .l;nlt'iro em seis de Outubro de mil 
oitocentos eineoenta c einco. 

~/arque:: de Caxias. 



( ;)41 ) 

COLLEt~tJ10 IHS LEfS no IMPEiliO DO nllASlL. 

1855. 

TOMO j 8. PAI\Tii 2." SECt,:,\o GO. a 

J)ECBETO ~." 1.6;)0- dl' lO tk Outubro dt~ 185:>. 

Marra o ordenado dos Promotorf's Ptthliros da 110ras 
Comarcas de Tury-.·h~tí, f' Carolina da Província 

do JJlaranlúio. 

lJPi por lwrn :\Jarr:ar o o:·dl'narlo annual dt~ oitocentos 
mil ri~i~ ao Promotor Publico da Comarca de Turv-:\sstí, e 
o d1~ hum conto de n'•is ao da Comarca da CaroJilw, crea
das na Provineia do 1\faranlliio . 

.Jos{• Thomaz NahtH'O dP .\ranjo, do :\ku Conselho, }\fi
nislro c St'<TPtario r1· Estado rios l\e;.weios da .Justiça, assim 
o lPnlla entendido c faça Pxceular. l'alado do Hio de .lanni
ro 1'111 !kz de Outubro de mil oitocentos cineoenla e cinco, 
lrig-Psimo quarto da lndependeneia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagr~sl'ldc o Imperador. 

José Thomaz Nalmco de Araujo. 

DECilETO i\." Llial-dt~ 10 de Outubro dP 18;);). 

Jlarca os ordenados dos Promotm·es Pnhlicos das 2.", !..·· 
e G. a Comarcas da Proeiwia da l'arahyba. 

Hei por lu~m Marear o onkna!lo annual tl1~ sr~iseenlos 
n1il ri~is ;i ea!la 1111111 dos Pronwlot"!'S l'uhliros das st~;.(tHHia, 
quarta, t• snxla Cou~arcas. en·a!las na l'rovincia da Jlar:a
lt)'h<~, 



.Tos{~ Thomaz l\'ahueo dP Araujo, do J\lPII ConsPiho, Mi
nistro e SccrPtario d' Estado dos [.;l'goeios da Jnsliç.a, assim 
o knlla enletHlido e f'aca f'Xt•rn!:n·. l'alacio do llio df' Janei
ro rnt dPz ele Ouínhro" dP tnil oilot·Pnto:; cincoe11ta c cinco, 
trip;esituu <JI!Urlo da lndt•pt'ituPucin e do ltnprrio. 

Com a Buhrica dé Sua l\Iagesladt! o Imperador. 

JusrJ T!wma;:, Nabuco de ArauJo. 

l!i\Cili~TO N." J .ii;j~ -de JO dt! Outubro de 18:>3. 

1llarca os ordenados dos l'I'Omotores PulJlicos das novas 
Comarcas do Parnahyúa, do ./ayuary, de Hacpemly, 

e do ludairí, ua Prorú1cia de lllinas (;eraes. 

Hei por bem :\larcar o orrknado aliHUal de novecentos 
mil réis a cada hum dos Promotores Pnblkos das Comarcas 
do Parnaltyba, .Toguary, BaPpendy, c do lndaiü, na J>ro
vincia de l\Iinas Ger;ws. 

José Thorn.,z l\ahuco de .\ranjo, do Meu Conselho, :Mi
nbtro c Secretario d'Eslado dos L\e.!.óocios da Jusli<;a, assim 
o tenha entendido e tiJt·a PXP<·utar. l'a!aeio do Hio de Ja
neiro em dl'z de Oul111Jr<; dt~ mil oitorrn!os cincoenla c cinco, 
trigesinw quarto da ludt'pCtHII'neia c do Impcrio. 

Com a Hubrica dn Sua :ua;.;eslatle o Impet·ador. 

.los/ Tlwma;:, Nabuco de Araujo. 

j 
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DECRETO N. o 1.653 - d~ 10 de Outubro de 185&. 

Separa o Termo do Jardim do do Grato, na Provincta 
do Ceará; e crea nell~, reumdo ao de Milagres, hum 
Juiz Municipal, que accumulará as funcções de Juiz de 
Orphãos. 

Fica separado· o Termo do Jardim do do Crato, na Pro
víncia do Ceará, e haverá nos Termos reunidos do Jardim 
e l\Iilagres hum Juiz Municipal c de Orphãos, revogadas as 
disposições em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\Ieu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janei
ro em dez de Outubro de mil oitocentos cincocnta c cinco, 
trigrsimo quarto da Indcpcndcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magrstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.o 1.654 -de 10 de Outubro de 1855. 

Sl'par'!' os Termos de Santo Amaro e Maroim do do Ro
sarw do Catete, na Província de Sergipe, e crea nelles 
hum Juiz Municipal, que acwmulará as funcções de 
Juiz de Orphãos. 

Fieão separados os Termos de Santo Amaro e Maroim 
do do Rosario do Catete, na Província de Sergipe, e ha
verá nellcs hum Juiz J\'Jumeipal e de Orphãos, revogadas as 
disposições em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Ml'll Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça , 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez de Outubro de mil oitocentos eincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da lndcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lage,;tade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.o 1.655- de 10 de Outubro de 1855. 

Reune aos Termos de Itapicurú e Iguará o de Ana,jatuba, 
na Provincia do Maranhão. 

Hei por bem Reunir aos Termos de ltapicurú e lguarã 
o de Anajatuba, et·eado pela Lei numero trezentos e cincoen
ta e nove de vinte e dous de Julho do anno preterito da 
Assembléa Legislativa da Provincia do Maranhão. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\leu Conselho, l\Ii
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça , assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em dez de Outubro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da lndepcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua .:\Iagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Arau,jo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IJUPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 61.• 

DECRETO N.• 1.656- de 13 de Outubro de 1855. 

Altera o lugar designado pelo Decreto N. • f .331 de 13 de 
Fevereiro de 1854 para séde de huma colonia militar. 

Hei por bem Transferir das margens do Ribeirão do 
Urucu para as do Ribeirão das Lages em frente da Lagoa, 
que existe do lado direito deste, a séde da colonia militar 
creada pelo Decreto N.• 1.331 de 13 de Fevereiro de 1855, 
revogadas nesta parte as disposições do mesmo Decreto. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho, Mi
nistr9 e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro aos treze de Outubro de mil oitocentos cincoenta e 
cinco, trigesimo quarto da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N. 0 1.657-de 13 de Outubro de 1855. 

Equipara o Emprego de Ajudante do Procurador Fiscal do 
Thesouro Nacional aos do Sub-Director das Renda.Y Pu

blicas e Contadores do mesmo Thesouro. 

Usando da autorisação concedida pela Lei numero 5(J:l de 
4 de Julho de ii-!50, Hei pol" bem que o Ajudante do Procu
rador Fiscal do Thesouro Nacional, tenha nllo só vencimento 
igual ao de Sub-Director das Hendas Publicas e Contadores rio 
mesmo Thesouro, com o mesmo tratamento que 11tes hc con-
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cedido pelo Art. 3H do Decreto 73G de 20 de Novembro 
de 1850. 

O Marquez de Parancí, Conselheiro d'Estado, Senador do 
Imperio , Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Se
cretario d' Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em treze de Outubro de 
mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JJ arquez de Paraná. 

' 

j 

j 
j 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BHASIL. 

1855. 

TO.IIIO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 62.• 

DECRETO N.o 1.658-de 17 de Outubro de 1855. 

Faz extetMÍva a gratificação de soldo dobrado 11os termos do 
Artigo 4. 0 da Lei N." 6\.8 de 18 de Agosto de 1852 ás 
praças do Exercito que tendo acabado o seu tempo de ser
·viço nelle continuão sem engajamento. 

Hei por bem Determinar que as praças do Exercito , que 
lendo acabado o seu tempo de serviço eontinuão nas fileiras 
sem engajarnLnto, por falta de substitutos que pre('ndtão suas 
vagas, se faça extensiva a gratificação tle soldo dobrado nos 
termos do Artigo quarto da Lei numero seiscentos quarenta e 
oito de dezoito de Agosto de mil oitocentos rincoenta c dous. 

O !\larquez de Caxias, do Meu Conselho , 1\1 inislro c Se
cretario d'Estado dos Negocios da Guerra o tenha assim en
tendido e expeça os despachos neecssarios. Palaeio do Rio de 
Janeiro em dezesete de Outubro de mil oitocentos cincoenla e 
cinco, trigcsimo quarto da lndcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua .Magcstadc o Imperador. 

• Marquez de Caxias . 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 63.• 

DECRETO N.o 1.659 -de 20 de Outubro de 185&. 

Crea na Provincia do Rio Grande do Sul duas Pagadorias 
filiaes da respectiva Thesouraria de Fazenda. 

Tendo a experiencia demonstrado a necessidade de haver 
na Provincia do Hio Grande do Sul duas Pagadorias liliaes 
da Thesouraria de Fazenda , para fazerem os pagamentos das 
despezas com o Exercito e Marinha, que se realisão em dive~
sos pontos da mesma Província ; e outrosim que esse serviço 
he mal desempenhado pelas duas Pagadorias que forão alli 
provisoriamente estabelecidas, e estão em exerci cio : Hei por 
bem, Usando da faculdade concedida ao Governo pela Lei n.o 
563 de 4 de Julho de 1850, Decretar o seguinte: 

Art. 1. o l•'icão creadas na Provincia do Rio Grande do Sul 
duas Pagado rias filiaes da Thesouraria de Fazenda, as quaes 
serão encarregadas dos pagamentos das despezas dos Ministe
rios da Guerra e Marinha, que se fazem na mesma Provincia; 
devendo huma funccionar na Cidade do Rio Grande, e outra 
em hum ponto central da Província , onde a dita Thesouraria 
julgar mais conveniente para que taes pagamentos scjão feitos 
sem retardamento. O serviço das referidas Pagadorias será•fei
to de conformidade com a legislação respectiva, e instrucções 
que forem dadas pela mencionada Thesouraria, e approvadas 
pelo Governo. 

Art. 2.° Cada hum dos Pagadores das ditas Pagadorias 
perceberá o ordenado annual de hum conto c duzentos mil 
réis, e alêm disso quatrocentos mil réis para quebras. O da 
Pagadoria central poderá ter hum Fiel de sua escolha e con
fiança, e sob sua responsabilidade, se for indisper>savel para 
que os pagamentos a seu cargo se effectuem com presteza. Es
te Fiel perceberá o ordenado de oitocentos mil réis annuaes, 
e será nomeado pelo respectivo Pagador , com approvação do 
Inspector da Thesouraria. 

Os Pagadores serão nomeados por Decreto Imperial. 
Art. 3. o Servirão de Escrivães e Ajudantes das referidas 

Pagado rias Empregados da Thesouraria de Fazenda, designa
dos pelo Inspector, que os deverá tirar da 4. • Secção da ines
ma Thcsouraria , c substituir por outros sempre que assim 
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convier ao bem do serviço. Aos Empregados nomeados para 
esta commissão marcará o Governo huma gratificação alêm do 
seu ordenado. 

Art. 4. 0 Os Empregados que tiverem de fazer pagamen
tos fóra dos lugares em que estiferem estabelecidas as Paga
dorias perceberão huma ajuda de custo para as despezas de seu 
transporte. Aos da Thesouraria, que forem servir nas mesmas 
l1agadorias, ou forem removidos dellas, se abonará outra aju
da de custo. Estas ajudas de custo e a gratificação acima men
cionada serão marcadas pelo Governo em tabella permanente. 

O l\larqucz de Paraná, Conselheiro d' Estado, Senador do 
Impcrio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , assim o trnha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Outu
bro de mil oitocentos cincoenta e cinco , trigesimo quarto da 
lndependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Marquez de Paraná. 

DECRETO N." 1.ü60- de 20 de Outubro de 1855. 

Marca os ordenados dos Promotores Publicos das novas Co
marcas da Feira de Sant' Anna , e de Caeteté, na 

Província da Bahia. 

Hei por bem Marcar o ordenado annual de oitocentos 
mil réis ao Promotor Publico da Comarca da Feira de Santa 
Anna , e o de novecentos mil réis ao da Comarca de Caete
té, creadas na Província da Bahia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\Ieu Conselho , 1\Ii
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Outubro de mil oitocentos cincocnta c rineo, 
trigcsimo quarto da lndependcncia c do Imp~rio. 

Com n Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador . 

.losé Thomaz Nabuco d1? Araujo. 
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DECRETO N. • J .661- de 20 de Oulubm de 185!>. 

Crea no Termo de Sant' Anna do Camisão da Provincia da 
Bahia o Lugat· de Juiz }Junicipal, que accumulará 

as funcções d! Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Crear no Termo de Sant' Anna do Cami
são da Província da Bahia o Lugar de Juiz Municipal c de 
Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, l\Ii
nistro c Secretario d' Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janei
ro em vinte de Outubro de mil oitocentos cincoenta e cin
co, trigesimo quarto da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua )Llgestadc o Imperador . 

.José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECI\ETO N." Ui62- de 20 de Outubro de 1855. 

Declara dé 1.• Entrancia as Comarcas da Feira de Sant'An
na, e de Caeteté, creadas na Província da Bahia. 

Hei por bem Declarar de primeira Entrancia as Co
marcas da Feira de Sant' Anna, P de Cactetó, crcadas P'~la 
Lei numero quinhentos dneoeula e dous da Asscmbl{~a Le
gislativa da Província da Bahia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, l\Ii
nistro c Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janei
ro em Yinte de Outubro dtl mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagcstadc o Imperador . 

.José Thomaz Nabuco de- Araujo. 
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COLLECÇiO DAS LEIS DO IMl'I<:RIO DO BRASIL. 

1855. 

TOllO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 64.~ 

DECRETO N.• 1.663- àe 2ft Outubro de 1855. 

Declara como deve ser entendido o Art. 3.• do Decreto n." 
641 , de 1 O Outubro de 1849. 

Hei por bem Declarar qne o Artigo terceiro tio Decreto 
numero seiscentos c quarc~1tu c um, de dez de Otltubro 
de mil oitocentos c quarenta e nove , não comprehende 
os Membros do Conselho Supremo Militar, na parte em 
que véda ao Commandante da Academia. da l\Iarinhn exer-
cer outro cargo e accumulat· mais vencimentos. 

João Mauricio Wanderley, do l\Ieu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estaclo dos Negocios da Marinha, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e quatro de Outubro de mil oitocentos cincoenta 
e cinco, trigesimo quarto da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João ilfauricio Wanderley. 
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COLLEC~ÃO DAS TJ~fS no TMPEIHO no nfUSJL. 

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.• SECÇÃO 65. a 

DECRETO N.o 1.664-dc 27 de Outubro de 18:>5. 

Dá Regulamento para execução do Decreto N. 0 816 de 10 de 
Julho do corrente anno sobre desapropriações para cons
trttcção de obras e sen,iços das Estradas de ferro do Brasil. 

Hei por bem que, na cxceu<:ão do DPcrcto N.o 816 de 
10 de Julho do corrente anno, que autorisa o Governo a estabe
lecer o proeesso para a desapropriação dos predios c terrenos 
que forem nccessarios para a constrncção das obras c mais 
servi~os pertencentes ií Estrada de ferro de Dom Pedro Segundo, 
e ás outras estradas dt~ ferro do Brasil, e a marcar as regras 
para a indemnisaç1lo dos proprietarios dos ditos predios c terras, , 
se observe o Regulamento que com este baixa , assignado por 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do l\Ieu Conselho, l\linistro 
e Secretario d'Estado dos ~cgocios do lmp1)rio, que assim o 
tenha entendido e faça cxcculur. Palacio do Hio de Jancim 
em vinto e sele de Outubro de mil oitoccntos cincocnta c dnco, 
trigcsimo quarto da Indepcndenl'ia c do Im perio. 

Corn a Hubrica de Sua l\Tagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra-:. 

Regulamento par•a a execução da Lei N.o SIG 
tl.e :10 tle Julho do corrente anuo. 

Ar!. 1.0 As estradas de rerro, autorisadas por Lei e Decreto 
do f.overno Imperial não poderão ser executadas pelos Empresa
rios ou Companhias, ií quem tiver sido incumbida a sua exccu<:iio, 
sem que tenhão sido approvadas as respectivas plantns por 
Decreto. 

Art. 2.• Pela approvação das plantas por Decreto enten
dPr-se-hão desapropriados, em lhvor dos Empresarios ou Com
Jlanhias incumbidas da eonstrucç.ão das Estradas de ferro, todos 
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os prndios e terrenos comprchendidos, total ou parcialmoole, 
nos planos e plantas das respectivas estmdas, que foram ncccssa
rios para a sua construcção, estações, serviço c mais depen
denciD.s. 

NPnhuma Autoridade judiciaria ou administrativa poderá 
adrnittir reclama~ão ou contestação contra a desapropriação 
rcsullantc da approvação das plantas por Decreto. 

Art. 3. • O Empresa rio ou Companhia incumbida da cons
trueção da estrada de ferro não tomnrá posse dos terrenos ~~ 
predios desapropriados, sem que preceda á respediva indcm
nisa<'iio. 

O processo de indemnisaçfio será promovido {Jclo~ Agentrs 
do l~mprcsario ou Companhia perante os .Juizes do Cível, onde 
os houver, e, na falta destes, 1:eraute os .Juizes 1\lunieipaPs 
dos respectivos Termos, 110 caso de niio poderem o Emprcsario 
ou os Direclores da Companhia convencionar amigavelmente com 
os proprietarios, ou quando estes forem menores ou interdictos, 
se snus tutorus ou curadores não aceitarem as olfertas. 

Art. ·'\.o Para se instaurar o processo perante o Juiz do 
Civel ou Municipal, conforme o disposto no Artigo antecedente, 
o Empresario ou Agentes da Companhia Ih~ requL'I'trão em 
separado a dta~·ão de cada hnm dos proprit'lariL•S, ~~ de SL'u:; 
tutores ou curadores, no caso de serem menores , par a l'll'ei lo de 
nomearem <lous arbilros, que eom os dous no11teados pelo l~mpre
sario ou Companhia, e com o designado pelo Gmerno, procedilo 
á avaliação do predio ou terreno , sendo que não queirão aceitar 
a quantia que o Empresario ou Agentes da Companhia deverão 
offcrecer para essa indemnisaç;io. 

O requeriment~ deverá ser instruido com os seguintes 
documentos. 

1. o Copia do Decreto, que approvou o plano das obras. 
2.° Copia da planta especial do terreno ou do predio. 
3. o Attestado de hum Engenheiro designado pelo t;owrno, 

certificando ser o terreno ou pn~dio, de que se tratar, eompre
hendido no plano approyado por Decreto Imperial, e ser cxacla 
a planta, que delle se apresentar. 

4. 0 J)eelaração dos dous arhitros que nomPaJ'l\fll para com 
os do proprielario , e o designado IlCio (;ovPrno , procederem 
ú avaliação da indemnisação , se a om~rt:J niio for acreita. 

Se se tratar de indemnisa<;ão de predio urhano, certidão 
rla decirna que tiver sido paga no 2. 0 S<~rnestre do ultimo anuo 
financeiro, c no c1tso de não se ter pago dccima nesse semes
tre, por 11ão ser devida, certidão da ultima anterior, e da 
primeira posterior que se ltouvPr pago. 

A Companhia da Estrada de ferro de ]). Pl'dro 11. ficn 
dispensada da apresenLação do documento, ck que trata o 
nunH'ro 1." dos processos de indemnisaçtlo dos predios c ter
renos cotnprehendidos na 1. • Sec~'iio da referida estrada con
tratada pelo Governo Impr~rial eom Mr. E. l'rice. 
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Art. !).• Os rroprictarios ou seus lutores ou curadores, 
í1 quem for feita a citação, seriío olJriga<los, sob penn de re
v'elia , a declarur dentro de rinco dias, d!lpois da cil<tção se 
aceilllo, ou não, a indemnisuçilo ollerccida; e, no enso de 
não a acceitarem, declararão a fJUilnlia que pn·tendcrcm , c 
nom~ariio logo dous arbitras que deverão proceder com os do 
Ernpres11rio ou Companhia c o designado pelo Governo, á 
avaliação da indernnisaçiio , se o Ernpresario ou Companhia 
não se conformar com o 11edido feito pelo propriet11rio. 

Nos c:asos de revelia o Juiz nomeará os arbitros que com
petiria ao vroprictario nomear. 

Art. 6. o Os tutores c cur11dores dos propriclaríos , rgw 
os tiverem, serlío autorisados por simples despacho do .luiz 
de ÜqJhãos a aceitar as otrertas d<l indernnisaçiío, que adra
rcm uteis a seus tutdlarlos ou rurados. 

Art. 7. 0 Se o olferecime11to <.lo Emprcsario ou Cmnpa-
nhia, ou pedido do proprielario for aceito, recebida por 
este a quantia, ou depositaria , se rccu~ar ou nfio poder rc
r:rbd-a, o Juiz do Cil'el ou o l\funiripal rnandaní .passur ern 
fal'or do l~mprrsario on Companhia nrandado de posse, que 
será executado, scrn emburgo de quaesrpwr embnrgos, c ser
\' irá de titulo ao Empresario ou Conrpanl1ín. 

Art. 8. 0 Se nem o olferccimenlo do Ernpresario ou Com
panhia, nem o pedido do proprictario for IH!cito, os arbi-. 
tros nomeados se reunirão sob a prcsidoneia do .luiz á que 
se refere o Art. 3. o no dia c hora fixados por este, c em 
sua presença liuuo a avaliac-õo da indcmnisaçiio dcl'ida, ob
servadas as regras dos Arts. 1:1 c 13. 

Art. !J. o :Feita a avalia1:<1o e rrceb~u p<'lo proprietario 
a sua importancia, ou dcpo~itada, se n•cnsar, ou n<io po
der recebei-a, rnandarü o .luiz passar wandado de posse na 
fórma do Art. 7. •, se as indenrnisaçõqs não cxcedNI'IIl ;1s o!~ 
fe!'tas do Empresario ou Companl1ia; as partes r1ue as tive
rem recusado pagarão ns cust<1s do processo; se porêm forem 
superiorf's, serci o Empresario ou Colllpanhia condcmuada nas 
custus. 

Art. 10. As pessoas que forem JWillPadas :ubitros pelo 
Empresario ou Companlria , ou pelos proprietarios , n<io po
t!criio rcrusa.r o encargo, salvo sendo cmpn•gados publir:os, 
ou tendo algum impedimento dos declarados no Art. 8. 0 do 
Decreto n. o 806. 

Art. 11. Os arbilros, qun niio foreur escuzos pelo Juiz, 
e que não eomparecrrem no dia fi xudo ü avaliaciio dos prc
dios ~~ terrenos desapropriados , podr>rão ser el)mpcllido.o: a 
cumprir o seu dever com multa até 50$000, e pris<io aU· 8 
dias. 

As multas e prisão serfio ordPnàdas pelo Juiz atlminis
fr,d.ivamentP, revertendo as rnullas em fa,or da rc~pectiva 
:u wric i pai ida r! e. 
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Art. 12. Para procetltr á avaliação das indcmnisações dos 
ll'rrenos que não forem quinlaes das casas sujeitas ao pagamento 
da deeirna os arbitros obst'rvariio as seguintes regras: 

1. • As indemnisações não poderão ser em caso algum in
feriores ás olferlas do Empresario ou Agentes da Companhia, 
nem superiores ás cxigcncias dos proprietarios. 

2.• Se os terrenos ou predios, que houverem de ser desa
propriados somente em parte, fit~arcm reduzidos a menos de 
metade de sua extensão, ou ficarem pTivados das ~erventias 
necessarias para uso e gozo dos terrenos c predios não corn
prchcndidos na desapropriação, ou ficarem muito desmereci
dos do seu valor pela privação de obras c bemfeitorias impor
tantes , serão desupropriados e indemnisados no seu todo , se 
assim n1quercrern os seus proprictarios. 

3." Serão fixadas indemnisat;ües em favor de cada huma 
dm; p:1rtcs, que as reclamarem sob tilulos diiTerentt~s. 

No caso de uso-fructo, porêm, h uma sô indcmnisa<,".ão será 
fixada em attenção ao ralor total da propriedade, e o uso-fru
ct uarin c o proprietario cxPrcerão scos direitJ)s sobre a quantia 
Hxada. 

4. • Os arbitros atlcnderão ü IocnlidadP, ao lPmpo, ao \a
lo r em que ficar o resto da propriedade, ao danlllo que pro
Yicr da desapropriação, e á quaesrtuer outras cir~unstaneias 
qnc inlluão no preço; porêrn as conslrucções, pl:mtações c 
quacsqurr bcmfeitorias feitas na propriedade depois de conhe
cido o plano das obras, e eom o fim de elevarem a indcrn
nisação , não dcrcrão ser attcnclidas. 

5. • As partes ou seus procuradores poclf~rão aprPsPntar snas 
observa~·õcs resumidamente, c os arbitros pocleriio ouvir os pe
ritos que julgarem conveniente , fazer ves!nriüs nos lugan•s ou 
delegar rara este fim hum ou alguns de seus 1\lembros. 

Art. 13. Para a araliaf:ão das indemnisa~·ücs dos pn•dios 
sujeitos á decima serão obsen-adas as seguintes n·gras: 

1. • Nenhuma indemnisaçfío pod·~rú ser menor, do que o 
valor de 20 nnnos do rendinH'nlo do l.J'('(Iio, dt~\'eJHir, ser cal
culado este rendim(~nto pela dccima que houver pa!-!o 110 ulti
mo smnestre imnwdiato á aquellc, em que houver de vmili
car-se a desapropria~'iio ; e no cus0 de nflo ter pago clccima 
neste semestre, pela certidão da que pagou no semestre an
terior. 

Se não houver pago dccima no referido semestre, regu
lar-se-Ita o preço sôrnente pela ultima cleeima paga , salvo o 
c:1so de se lwverem ftJito no prcdio obras importantes depois 
desse pagamento. 

2." Nenhuma indemnisnçi'ío será elevad<J ;í maior quantia no 
que importarem os ditos 20 anhoS dt~ rendimento calculado pela 
tkcirna, c mais fi) o/'' dessa imrortancia, se o referido predio 
t·~liver alugado, c os proprietarios fon•m maiores; se porê1u 
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for·em menores ou morarem nos predios que tiverem de ser in
demnisados, ou forem corporações de mão morta, ou os pre
dios estiverem no ultimo caso da regra 1. •, a indemnisação 
poderá ser elevada até 20 °/o acima dos 20 annos de rendi
nwnto calculado pela decima. 

Se os predios forem de corpora\'Ões que não paguem decima, 
ou pertencerem ao Estado, c u&o estiverem comprchcndidos na 
disposiçao da 2. • parte do § I. o do Art. 1. o do Decreto de 26 
de .1 unho de 1852, a avaliação se fará, no 1. o caso sobre a 
base do aluguel do prcdio com a pt•rcentagem dm ida, á jui
zo dos arbitros, não excedendo a 2;) 0

/ 0 ; c no 2. 0 caso será a 
avaliação feita pot' cstimatin1, precedendo informação de dous 
Engenheiros c de dons mestres de obras designados pelo Juiz 
do Civcl. 

3." A indcmnisar;ão dos prcdios, que estiverem situa elos em 
localidades não sujeitas ao imposto da decima, será feita se
gundo a avaliação, á que se proceder sobre a base do seu alu
guel com a porcentagem devida , ú juizo dos arbilros, não 
excedendo a 20°/o· 

4. 0 A indemnisação daquelles , ú tJne por seu destino espe
cial não poderem ser applicadas as regras dos§§ anteriores, 
serú feita segundo ai regras estaiJelecidas para os terrenos tJO 
Artigo 12. 

Art. 14.. Os proprietarios dos terrenos c predios, pelos 
quaes devão passar as :Estradas de ferro autorisadas pelo Corpo 
Legislativo , e concedidas a Empresarios ou Companhias pelo 
Governo Imperial , não podcriio impedir que esses terrenos ou 
prcdios sejão examinndos e t•ereorridos pelos I~ni\enheiros en
carreg-ados do levantamento dos planos e plantas das J~stradas. 

Os Empresarios ou Companhias c seus ENgenheiros po
derão recorrer its Autoridades administrativas ou policiacs no 
easo de reruza dos propridarios. Fica por~m entendido que 
terüo os ditos proprieturios o direito de serem indcmnisados 
do valor de quaesquer hernfeitorias, que tenhiio sido destrui
das ou damnificadas por esses exames. 

Pala cio do Rio de Janeiro en1 27 de Outubro de 1853. 

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

1855. 

TOMO 18. PARTE 2.• SECÇ\0 GG." 

DECRETO N.0 1.665 -de 3 de :\"oYemhro de J85:5. 

E.x:tingne o Lugar de Jni-:, de Direito do Civel da Cidade 
do Recife, da l'rovincia de Pernambuco. 

Hei por hl'm, Usando da at!ribuir;ão que .l\Ic confem o 
Artigo cento c dous, paragrapho doze da Constituiçlio, e 
Prn conformidade da Lei de tn's de Dezembro de mil oito
centos quarenta c hum, Dar por extincto o Lugar de .Juiz 
dc Direito do Civel, dn. Cidade do Bcr;ife, da Provi nela de 
P(•rnarnbuco. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do :\f<'u Consdho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entc:ndido c faca executar. Palacio do Bio de .Ja
neiro em trPs de Noveti1hro de mil oitocentos ('.incoenta c 
cinco, trigesimo quarto da Independencia e do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua l\lagestadc o lmperndor. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 

DECRETO N. 0 t.GGG-de :3 de Novembro de 18;),). 

Autorisa a Companhia de lllwnúwção a Gaz a rw,gmmtar 
novamente o sw {tmdo social. 

Attendendo ao que Me representou o rresiuente da 
Companhia de llluminação a Gaz; e de conformidade com 
o Art. 21 dos Estatutos, que haixárão com o Dçcreto n. o 

t .179 de 25 de Maio ue 1853 : Hei por bem autori~ar a 
mesma Companhia para nos termos da deliberação por clla 
tomada em Assembléa Geral de seus aecionistas, angmentar 
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novamente o seu fundo social, importante em mil e qui
nhentos contos de réis, com a quantia de seiscentos contos 
de réis pela emissão de mais duas mil act:ões de trezentos 
mil réis cada huma. 

Luiz Pedreira do Coulto Ferraz , do l\Ieu Conselho , 
l\Iinistro c Secretario (.I' Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e fat:.a executar. Palacio do Hio 
de Janeiro ern tres de Novembro de mil oitocentos ein
coenta e cinco, lrigesimo quarto da lndepenrlcncia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcslade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra::. 



( 5;)9 ) 

COLtECÇÃO DAS I.EIS DO UIPERIO DO BRASIL. 

185.5. 

'fOMO 18. l'.\RTE 2." SECÇÃO 67.• 

[J]~CllETO N. • 1.667- de 6 de Novembro de 185.5. 

Autorisa a incorpomção e approva os Estatuto.~ da Socieda
de que .~e dirige a estabelecer e manter huma companhia 
dramatica no theatro de Siío Francisco, ou em outro 
qualquer desta curte. 

Attcndcndo ao que 1\Ic representou 11 Sociedade orgn
nisada com o fim de estabelecer c manter huma compa
nhia dramatica no theatro de São I<rancisco ou em outro 
qualquer dcstn Côrtc ; e conformando-Me por Minha im
mcdiata Hesolução de cinco de ~laio do corrente anno com 
o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conse
lho d' Estado e'{arado em consulta de 19 de Abril do me~
mo anno: Hei por bem Antorisnr a incorporação e appro
var os Estntutos da dita Sociedade que com este boixão. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minis
tro c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em seis de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
c cinco, trigcsimo quarto da Independcncia e do Imperio. 

Com a Rubrka de Sua Magc5tade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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Estatutos tia ~ociedatle tlramatica, a qu~ se 
refet•e o Dem•eto ••·" :I.GGr; ele G ele 

Novenabro de :IS:iã. 

TITUtO I. 

Da Sociedade. 

Art. 1. • A Sociedade denominada - Dramatica - c 
domiciliaria nesta Côrte, tem por unico objecto estabele
cer e manter huma companhia tlramutica no theatro de 
São Francisco, ou em qualquer outro desta Côrte , pelo 
tempo de lres annos. 

Art. 2. • O fundo desta Sociedade h e de 'in te contos 
de réis, divididos em duzentas acções de cem mil réis 
cada huma , c rcalisar-sc-ha em prcstnções não exceden
tes a vinte c cinco por cento, que se effeituarilo trimcn
salmente, precedendo deliberação do Director íla Socieda
de, e sendo esta communieada aos accionistas por annun
eios insertos nos jornaes, ou por cartas dirigidas a cada 
hum delles pelo Director. 

Art. 3. u Esta Socie()ade, Jogo que houver passado 
h uma terça parte das acções, reputar-se-ha constituída, 
mas não poderá sem previa approvação destes Estatutos e 
autorisação do Governo exercer acto algum tendente á 
organisação da companhia dramatica. 

Art. 4 • Os accionistas não silo rcsponsaveis a mais 
do valor de suas acções, e perceberão o juro annual de 
seis por cento em relação ás entradas que hon\'erem effei
tuado. 

Art. 5. • Alêm deste juro gozarão os accionistas do 
abatimento de vinte por cenl~ nos preços dos camarotes, 
cadeiras e geraes todas as vezes !fUC occuparem esses lu
gares. 

Art. 6." Qualquer accionista póde transferir a outro 
as suas acções, mas semelhante transrerencia não terá lu
gar para quem não for accionista sem previo consentimen
to do conselho , o qual tem direito de prelação na com
pra das acções para ficarem pertencendo á Sociedade. 

Art. 7. • A transferencia das acçõcs só dá direito de 
votar ao novo possuidor trinta dias depois de averbada no 
e~criptorio da empreza. 
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Arl. 8." Todo o accioni~la h c soei o ; todo o soei o 
tem direito de votar pela seguinte fôrma : o accionista de 
h uma a quatro acções tem tantos votos quantas acções, 
o accionista de mais acçõcs tem hum voto por cada duas 
acçõcs. 

Art. 9.• Acabado o prazo dos trcs annos da duração 
desta Sociedade poderá clla continuar, precedendo delibe
ração por maioria de votos da assembléa geral, c obser
vantlo-~c as mesmas formalidades com que fôra constituída. 

Art. 1 O. O capital da mesma Sociedade poderá Sir 
elevado a quarenta contos d ~ réis, e para esse fim emit
tir-se-ha o duplo das acçõcs declaradas no Art. 2.• 

TITULO 11. 

Da Assembléa Geral. 

Art. 11. A asscmbléa geral reunir-se-lia ordinaria
mente hum a vez por anno, c extraordinariamente a con
vi te do Dirertor, ou a pedido de socios que represen
tem hum terço do fundo social, quando occorrão cir
cumstancias que tornem indispensavel a sua reunião; c 
julgar-se-ha constituída para poder deliberar, estando pre
sentes ou representados por procuração passada a seus 
membros, accionistas que possullo mais de vinte e cinco 
acções 

Art. 12. Compete a aílsembléa geral o seguinte: 
§ 1.• Eleger hum conselho de trcs membros c hum 

Director. 
§ 2.• Resolver os casos que occorrerem, e que o Di

rector submetter ao conhecimento della. 
§ 3. • Heformar c emendar os presentes Estatutos, sub

mettendo o Director ao conhecimento do Governo, para 
ser approvada , qualquer emenda ou reforma que se veri
ficar. 
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TITULO lll. 

D8 Conselho c do Direclor. 

Art. 13. Ao con§elho compete fiscalisar ns contns 
que deverá aprcsentnr annunlmente o Director, c inter-"" 
por sobre ellas o seu parecer para ser submettido a ns
sembléa geral, a fim de serem ou nlio approvodas. 

Art. 14. Ao Director, a cujo cargo pertence a admi
. nistraçlio geral da Sociedade , c que , podendo ser reeleito 
deverá eleger-se nnnualmente, competem as attr}buicões 
scguintos: 

§ 1. o Contractar dircclamente por si ou por seus dele
gados os artistas que julgar nece~sarios para- a companhia 
dramatica , os quaes poderlio ser engajados neste Imperio 
ou fóra delle. 

§ 2. o Nomear e demittir os empregados do theatro , 
c marcar-lhes os respectiYos ordenados. 

§ 3. • Arrecadar a receita , regular a despeza, e deli
berar por si só , como julgar conveniente, em tudo o 
que for tendente a consecUt;ão do Um da mesma socie
dade. 

§ 4. • Convocar a asscmbléa geral nos caso!S previstos 
no Art. 11. 

§ 5. • llequerer quer ao Governo quer ás Autoridades 
constituídas o que for a bem da Sociedade. 

TITULO IV. 

Disposirões geraes. 

Art. 15. A Sociedade dará hum beneficio annual n 
favor do Conservatorio Dramatico desta Córte, c com o fim 
de ser applicndo para a creaçlio de hnma caixa destinalila, 
como approver ao mOil'!mo Conservatorio , para serem re
munerados os autores de qualquer producção dramatica 
de merecimento. 

Art. 16. A Sociedafle poderá, quando julgar conve
niente, crear huma aula de ensino , e decretar, eom o 
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11m de promover o adiantamento dos que a frequentarem 
huma razoavel gratificaçlio. 

Art. t 7. A presidencia da assembléa geral competirá 
ao membro mais votado do conselho , servindo o imme
diato em votos de secretario. 

Rio de Janeiro 20 de Março de 1855.- .Joaquim Hc
leodoro Gomes dos Santos. 

-·--
DECRETO N." 1.668- de G de Nomnbro de 1855. 

Crea h uma Cadeira de primeiras letras para meninas no f . o 

Districto da Freguezia do Engenho Vellto. 

A ttendendo ao que representou o Comelheiro d' Estado 
Inspector Geral da Instrucção primaria e secundaria do Muni
cípio d11. Côrle, Hei por bem crear huma Cadeira de primeiras 
letras para meninas no f . " Districto da Freguezia do Engenho 
r c lho. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estado dos Negocios do Impcrio, nssim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em seis de Novembro de mil oitocentos c cincoenta e cinco, 
trigesimo quarto da Independencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO li\JPimto DO BllASIL. 

1855. 

T0!\10 18. PARTE 2." SECÇÃO 68.• 

DECHETO N. o 1.669- de 7 dt~ Novembro de 1855. 

:1utorisa a incorporaçâo, c approta os Estatuto.ç da Companhia 
de seguros de vida, estabelecida nesta Côrte sob a 

denominaçüo dc-Tt·anquil lida de. 

Attendendo ao que l\Jc requPrt•rão JJcrnardo dr~ Oliveira 
l\lcllo, c Luiz Carlos Adolpho de Sousa; c de conformidade 
wm a Minha lmrncdiala lksoluc;ão dp, 2A de Outubro ultimo, 
tomada sobre parecer da Src~ão dos Ncgocios do Imperio do 
Conselho d' Estado, Pxarado em consulta do t,o de Setembro 
antecedente: Hei por bem Autorisar a incorporação c Appmvar 
os Estatutos da Companhia do Seguros de \"ida estabelecida nesta 
Córtesob a denominação dc-Tranquillidadc,-os quaes com este 
baixão. J.uiz Pcdreim do Coutto l•'prraz, do l\Ieu Conselho, 
1\Iinislro c Secretario d'Estado dos Negorios do lmperio, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em sete de Novembro de mil oitocentos c cincoenta c cinco, 
trigcsimo quarto da lndcpendenria c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Irnperudor. 

Lui: Pedreira do Coutto Ferraz. 

Bst~•l••tos ~la ~·o•np~ntlaitt Tl·u•aqtlilli~ln~le, tle 
Segu••os de vida. a que se ••efere o .Deereto 

N." 1669 ~te ~,de Ntn•e•nb••o tle IS.ss. 

Art. 1." A Companhia Tranquillidade se destina a segurar 
em todo o lrnperio do Brasil contra a mortandade de escravos, 
desde a idade de dez até sessenta annos. 

Art. 2." Esta Companhia he hurna sociedade anonyrna, 
com o fundo capital de seis mil contos de réis, dividido em seis 
mil acções de hum conto de reis cada huma, podendo esse fundo 
ser augmentado segundo a alllucncia das transacções qw~ s~ 

I 
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apresentarem, omitlindo mais rwçõt~s por ddibl'!'açfío da assem· 
blt;a gt'ral dos accionislas. 

Art. :l. o A responsabilidade dos accionistas pelas trans
acçõcs da companhia limita-se ao valor de suas rcsprctivas 
acçürs. 

Art. !h o No seguro de escravos h c condição essencial estes 
serem vaccinados, c a companhia só deixará de ser rcspon
savcl por morte proveniente de sevicias ou suicídio, quando este 
for originado por acto forçado, castigo barbaro ou tortura por 
parte do segurado. 

Art. 5. o O valor do st~guro dos escravos cfTectuar-sc- h a 
na companhia, ou no lugar do domicilio onde sp, acharem, 
pelos rncdicos da companhia de accordo com os gerentes da 
lllPsma. 

Art. 6. o A natureza da morlc scn\ comproyada pelo ai tes
tado do medico da companhia no domicilio do fhllccido, c 
apresentados no mesmo dia ú companhia ou a seus gerentes. 

Art. 7." Sendo apresentados em regra os altestados, dos 
quaes conste a morte, e identidade do individuo fallccido, a 
companhia pagará logo, depois de feita a apresentação dos 
ditos documentos, e da respectiva apolicc, a iudernnisação es
tipulada. 

Art. 8. o Em todo o caso os direitos do segurado pn~scrc
Ycrfío, se não os fizm· \a]er no decurso do anno Illorluario na 
conformidade dos Arls. () e 7. 

Art. !J. o A eompan h ia não segura por mais de hum armo, 
e as apolices deverão ser renovadas no fim deste prazo; porôm 
o premio deverá ser pago adiantado, admitlindo, quando este 
exceder a cem mil réis, o receber letras a tres c seis mezcs 
aceitas pelo segurado. 

Art. 10. A companhia dará principio ás suas operaçiics 
logo que forem subscriplas metade de suas aeçõcs, c obtenha 
a aulorisa-:ão do Governo Imperial. 

Art. 11. Logo que a companhia estiver legalmente insti
tuída, a Hireetoria marcará pelos jornacs da Côrtc o prazo 
dentro do qual os accionislas deverão realisar a entrada de 
dez por cento do valor de suas respectivas act_·õcs . 

. Este prazo será improrogavcl, e a falia dessa entrada no 
lemro marcado importará a exclusão do accionista omisso, c 
serão consideradas vagas as suas acçües, que serão distribuídas 
a novo ou novos pretendentes. 

Art. 12. A companhia sr·rá administrada por dous ge
rentes, c com a liscalisação de huma Dircetoria composta de 
trcs membros, que serão annualmentc eleitos pela assemlMa 
geral dos accionistas á pluralidade de votos , sendo substituídos 
no caso de escusa, ou qualquer impl'dimcnto prolongado, pelo 
uceionista immediato em votos. 

Art. 13. Bernardo tk OlivPira l\Jrllo e Luiz Carlos ,\doi-
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pho de Sousa, fundadores e inslalladores da companhia , lidío 
nomeados seus t;enmtcs c poderão srr substituídos no raso de 
malvcrsiío previsto pelo Codigo Comrnrrcial , c de falta c omis
são no cumprimento dn seus deveres , c a com missão, que lhes 
he abonada em rcumrHTação de seus scniços, não poderá srr 
alterada. 

Arl. H. Os Directores devem ser accionistas pl'lo menos 
de dez acçfies. 

Ari. 15. A Directoria fica aulorisada a demandar c SPT 
demandada com r lenos c positivos 1 odcres , comprl'11endidos 
c outorgados todos , mesmo os de procurador em caus<\ pro
pria, sem reserva de algum; c a gcrrncia fica autorisada para 
exercer liHe c geral administração de confonnidade com o 
Art. 12. 

Art. 16. As apoliccs de snguro, e todos os mais ados, 
serão assignados por hum direclor c hum gerente c sú assim 
obrigarão a companhia. Os direetores e )!:erentes por suas 
assinaturas só contrahcrn a rPsponsabilidadc que na qualidade 
de accionistas corresponder ao numero de suas aq·õcs, c aqtwlla 
em que como gestores da companhia incorrerem pPla execução 
do mandato. 

Art. 17. Os gerentes nomearão os rmprcgados que jul
gm·em necessarios, arbitrando-lhes salarios, devendo prccPdcr 
em hum c outro caso a approvaçiío da Directoria. 

Art. 18. Os gercnl<'s, tendo a seu cargo todo o cxJ:e
diente da companhia c da Pseripturação, perceberão o orde
nado de quatro contos de réis cada hum tão somente no pri
meiro anno de sua gercncia, c dahi nm diante annualmenle 
perceberão em comprnsação de seus trabalhos huma comrnissiio 
de hum quarto por ceuto solm~ a irnportancia dos riscos to
mados, a qual st•ni dividida entre cllcs. 

Art. 19. Todos os armos, a começar rm Janeiro de 1856, 
a Directoria convoc:ad a assembU•a gtTal pam apresentar o 
balanço c o relalorio do arwo iindo , c e!Pgt~r a que a dcYc 
substituir. 

Art. 20. Compele iJ Directoria convocar a asscmbéa geral 
110 caso pn•visto no artigo anterior, c em todos aqucllcs ql'lc 
julgar cornenientc, ou quando lhe for requerida em rrpn•sen
taçiio assignada por arcionistas possuidores pelo menos de huma 
quarta parte das acções. 

Art. 21. A assembléa geral será convocada por a nu uncios 
rppctidos trrs dilTercntcs wzcs nos jormws tJommcrciacs. 

Art. 22. Convocada a assembl{~a geral, chegados o dia 
c hora marcados, clla SP julgani eonstituiua qualquer que SQja 
o numero de accionistas pn~scntes c rcprcspnfados por procu
ração, e tomará drlibcraçõ('S á pluralidade de votos, cxceptuan
do-sc os tendentes ao augmento de eapitnl, c ú decisão de que 
trata o artigo seguinte, qnc sti podPrão srr toruadas em as-
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semhlt~;l V,Pral ff'prescntada ao mf'nos por mais de metade das 
aeçõcs. 

Art. 23. Se prejuízos absorverem hum terço do capital c 
o fundo de resPrva, a Dircctoria convocará a assembléa geral, 
ü qual apresentará o balanço das oper·açlícs eiTcctuadas, c a 
companhia será ipso facto dissolvida, c liquidará a sua rcs
ponsa lidarlc. 

Art. 2í. A Companhia não podcrit estcndl'r os seus seguros 
alOm do duplo do capital rcalisavel. 

Art. 2;). Somente os accionistas poderão ser procuradores 
para votarem em asscmbléa geral. Cada cinco acçõcs darão direito 
a hum WJto, mas nenhum aecionista, qualquer que seja o nu
mero de acçõcs que represente por si c por procuração , terá 
mais de cinco votos. 

No 1. 0 de Janeiro de 1856, c d'ahi em diante de seis em 
seis nwzrs, se formará hum balanço c conta dPrnonstratiya dos 
trabalhos da companhia, e se n~partirão os lucros líquidos 
que houver t•eservando-sc hum quinto dcllos para fundo de reserva 
e seus re;pccth-ns juros. 

Art. 27. A duração da Companhia lw limitada a trinta 
annos, que se principiarão a contar logo que se ache legalmente 
instituída, podendo cale prazo ser augnwnlado por deliberação 
da as~embl<;a ~eral, com previa aulorisaçüo do tiowrno Im
perial. 

Art. 28. Se por qualquer causa a rntrada de dez por 
cento se achar desfalcada, e o desfalque não for preenchido 
p<~lo fundo de reserva, a DirPctoria cxiginí dos accionistas a 
entrada imnwdiata da quantia que f()r precisa. 

O accionista, que dentro dt~ trinta dias não fizer a entrada 
rt~cl:~rna!la, d<'ixará de litz<'I" rartc da Companhia; suas acçiít's 
poderão s<~r distribuídas !t novo ou novos pretendentes, c pro
cf'dm·-sc-ha judicialmente contra o ex-accionista pela quantia 
n<~cessaria para preencher o aleance em que ficar. 

Art. 2U. A tram·Jercncia das acçiies em rpnnto S<~ niío 
compll'lar o SPU valor nominal pelo fundo r! c n·scrva, stÍ po
derá ser e!Tedn01da com consentimento unanimc da Direclnria. 

Ycrificado <f<W S<~.ia o inteiro valor das ar.çõcs, os possui
dores as poderiío transferir ad libitum. 

Art. 30. A contar do dia da morte de qttai<JUt'r aceio
nista, os seus herdl'iros terão direito durante dons nwzrs a 
apn'sPntar hum novo accionisla em snhslituiçflo ao fallecido; 
pon\m se nessa epochu não tiyerem feito proposta alguma a 
r<'speilo, ou se as pessoas apn'sentadas não tiverem sido ad
mitlirlas, as aeçfícs s<'rão vendidas em hasta publica por co11!a 
dos ditos hPrckiros. 

Art. 31. No caso de fallcneia ue qnalqlH'r arrionista as suas 
arç(l(~s sr•rflo consideradas vagas , e ycndidas por eonta da Com
panhia, e sP entreganí aos ct'edorcs unicamente o importe das 
t•ntt'adas rl'alisadns e o fundo de res<'rva corrrsponurnte. 
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Art. 32. Og fundog da Companhia serão depositados em 
conta corrente de juros na sociedade bancaria de Mauá-1\Iac
Gregor & C. •, ou n'outra qualquer que olfereça melhores van
tagens. 

Art. 33. Sendo o seguro de vida reconhecido por todas 
as l\"açOes da Europa e pelos Estados-Unidos da Ameriea 
do Norte, como hum beneficio geral p<~ra a humanidade, esta 
companhia no caso que não vá de encontro ás Leis que regem 
o Imperio, se destinará a tomar o mesmo risco sobre pessoas 
liHes de ambos os sexos e idades, para o que nesta hypotlwse 
haverá disposições e~peeiaes, que llcão sujeitas á apvrovação 
Imperial. 

IUo de Janeiro 21 de Julho de 18tl5.- Rernardo de Oli
wira 1\Jollo.-Luiz Carlos Adolpho de Sousa. 

IJECHETO N." 1.670- de 7 de Novembro de 1855. 

Separa o Termo de Uom~m do de Queluz; e o de Caethé 
do de Santa Barbam ; e crea em cada hum delles, e no 
de Leopoldina , na Província de .IJ/inas Geraes, o Lugar 
de Juiz .Mu11icípal, que accumulará as (uncções de Juiz 
de Orphilos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. t.• Fica separado o Termo de Domfim do de Que

luz, e crendo nelle hum Juiz Municipal e de Orphãos. 
Art. 2. • Fica scp:uado o Termo de Caethé do de San

ta llarbara, e creado nell•~ hum Juiz Municipal e de Orphãos. 
Art. 3." llarerá no Termo de Leopoldina hum Juiz 

~Innicipal e de Orphüos. 
Art. lL" Fi cão revogaJas as disposições em contrario. 
José Thomnz NaLueo de Arauj•>, do ~leu Con~elho ,l\linis

tro c Secretario <I' Estado dos Negocios da Ju~tiça, assim o te
nho entendido e faça executar. Palacio do Hio rle Janeiro 
em sete de Novembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, 
trigesimo flUilrto da lndcpendencia c do lmperio. 

Com n R•1brica de Sua Mngestatle o Imperador. 

Jos11 Tltoma::c 1Yabuco de Ara11jo. 
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DECRETO N.• 1.671 -de 7 de Novembro de 1855. 

DefinB quaes são as armas, cujo levmne11to constitue aggra~ 
t•ação de_ deserção das praças de pret do J::.cercito, e de~ 
termi11a que os réos de deserção e de ausencia, indemni~ 
sem as peças de equipamento e fardamento nrio t•mcido que 
hout•erem desencaminhado por occasião da 11rrpetrariio da
quelles crimes. 

Querendo ob\iar os incomenientes qne result:'io do 
modo por que se tem cntenuido o que são as armas ou ar~ 
mamento a que se refere o Artigo unieo ~lo tit. '1-. 0 da 
ordenança de 9 de Abril de 1803, cujo levamcnto consti
tue huma das circumstancias aggravontcs da deserção das 
praças de pret do E'íercilo classificados no citado Artigo; que~ 
rendo tambcm prevenir os damnos qne os réos uc ucscrçilo 
c de ausencia caus.'lo á Fazenda Publica pelo Jcscaminho c1uc 
di!o, por occasião desses crimes, a peças de seu equipamen
to e fardamento não vencido: llci por bem detenninnr : 1. o 

que os Conselhos, tanto de Disciplina, como de Guerra, dos 
réos de deserção c de ausencia não considerem como armas 
ou armamento, para- aggravação da deserção, senão a es
pingarda, o refle, a ela vi na, a pistola, a lança, a espada 
e a baioneta: 2. o que os réos de deserção e de ausencia que 
voltarem a seus corpo~, capturados ou apresentados, indcm
niíiem á Fazenda I'ublica, por desconto da qninta parte do 
respectivo soldo, as peças de seu equipamento e fardamcn~ 
to ni!o vencido que houverem desencaminhado por occasiào 
do crime; calculando-se a quantia indemnisnvcl pelo valor 
das peças desencaminhadas, que eslava legalmente taxado 
na epocha da perpetração daquelles crimes; e enten(Ienrlo-~e 
que, das peças de fardamento não vencido, os ditos réos só 
indemnisarão o valor proporcional ao tempo que nessa epo
cha faltava para completar o do vencimento de taes. peças fi
xarlo por Lei: 3. 0 que as peças de equipamento c farda
mento não vencido, pelas quaes devem ser rt>sponsabi
lisados os réos de deserçilo e de ausencia, sejão s6mente 
aquellas cujo descaminho for verificado pelo conselho de 
disciplina. 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Ministro c Se
cretario d'Estado dos Ncgocios rla Guerra, o tenha assim cn-
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tendido, e faça executar com os despachos ncccssarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em sete de Novembro tle mil oito
centos cincoenta c cinco, trigcsimo quarto da Intlependen
cia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Marquez de Caxias. 

, 
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COLLECÇ.iO DAS LEIS DO DIPERIO DO BBASIL. 

1855. 

T0:\10 18. PARTE 2.a SECÇÁO 69.• 

DECRETO N. 0 1.672-dc 10 de Novembro de 1853. 

Desannexa o 'termo do Dcsemlwquc do do .iraxá, na Pro
villâa de M iuas Geracs. 

Hei por lwm que, fican1lo ~c~ clfeito o Artigo primei
ro do Decreto numero novecentos c trinta c quatro de quin
ze de l\larço de mil oitocentos cincocnta e uous, seja dc
sannexado o Termo do Descmhoqne, do (lo Ara'\iÍ na Pro
vinda de Minas Gcraes. 

José Thomaz Nabnco de Araujo, rio Mcn Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Nl'gocios dJ .ru~li(;.a, assim 
o tenha entendido e faça e'\ecular. l'alacio dn Hio de Janei
ro em dez de Novembro de mil oito(:entos cincoenta c cin
co, trigesimo quarto da Indcpcnuencia e do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagcstillk o lmpcrauor. 

José Thoma:, Nabuco de ArauJo. 

DECHETO N. 0 1.673- de 10 de Novembro de 1853. 

Crea no Termo de Cant'ndé, da l'rovincia do Ceará, o 'Lu
gar de Jtdz .Lllunicizwl, que accumulará as funcções de 

Juiz dos ÜI]Jhilos 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Haverá no Termo de Canindé , da Província do Ceará , 

hum Juiz Municipal c de Orphãos, rcvogndas as díspo~i~·õc::; 
em contrurio, 
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José Thomaz Nabuco rlc A ranjo, do l\Tcu Con~clho, Mi
nistro c Secretnrio d'Estado dos Negocios da Jusliço, assim 
o tenha entendido c faça executar. Pala do do Hio de Janei
ro em dez de Novembro de mil oitocentos cincoenla e cin
co, trigesimo quarto da lndcpendcncia e do Imperio. 

Com a Rubrico de Sua .Magcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araufo. 

--~~--

DECHETO N.o 1.671-dc 10 de \ovrmbro dt• t8:í:J. 

A atorisa a incorporação e approva os Estatutos de lmma Com
panhia que se pretende organisar nesta Côrte, com a deno

minação de Pharol Agricola e Industrial. 

Attcndcndo ao que 1\Ie n·quen•o L. Taizon, e dt· conformi
dade com a l\linha immcdiata Resolução de 31 do rnez passado, 
tomada sobre parecer da Secção dos NPgocios do Imp<'rio do 
Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 23 de Agosto do 
corrente anno: Hei por bem Autorisar a incorporação c Ap
provar os Estatutos que com este baixão, organisados para a 
Companhia denominada - Pharol Agrícola c Industrial-, que 
se pretende estabelecer nesta Corte para o fim de fundar nas 
proximidades da mesma Corte hurna fazenda normal de la
voura, creação de animacs c fabrico de varios productos. 
Luiz Pedreira do C:outto Ferraz, do 1\Icu Conselho, Ministro c 
Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em dez 
de Novembro de mil oitocentos c cincocnta o cinco, trigesimo 
quarto da Indcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica ·de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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Estnltdt)ll '''' CtJJIIpanhitl tlenont.il'ttttlll ~·1•11-
,.,,, ...ltiJ•Jcolll e lntlustJ•ial. 11 qw•e tu• ••efe•·e 
o nec•·eltJ n.o :1 .fJ'J .t, tle ·:10 tle 1~-,,.,e,•&••o 
tle U'iõõ. 

'l'ltulo I. 

ZJt>s fltu <In <'OIIIJintohln. 

Art. t.o Fica fundada nl'sta CtirtP huma Companhia com 
o titulo dP Pharol Agrícola c Industrial sob os auspieios c com 
o eoncurso da Soeit>dade Auxiliadora da lntlustria Nacional, c 
da lllustrissima Camara )lunicipal, sendo emprcsario fundador 
L. Taizon. Sua duração snrú de vinte annos. 

Art. :.!. o A Companhia tl~rn por objPcto crear hum estahe
lPeinwnto normal nas proximidades desta Cidade, para o fim de 
JH'O!IIOVt~r O SPí(Uinte : 

1." A cultura aperfeiçoada I' applicada aos ve;.:dars de mais 
utilidade e proveito. 

\ 2." A arh• dos afolhamPnlos, consenação, nwlhoramcnto c 
rrnova(,'iio dos pastos naluraes, rreação dos prado~ artifkiaes, e 
applicação do melhor syslt•nw dt~ irrigaç;ío. 

3. 0 O empn•go c uso dos instrumentos mais apropriados ;i 
a~ricultura. 

!L o O tratamento das diversas cspt>cies de animars, melho
ramrnto das raça~, c eom t'Speeialidade a boa alimentação c nu
triç;to de vaceas de leite, c do g·ado dt>slinado ao cúrte. 

5." A inti'Odueção das induslrias que mais sf! ligão a Pstc 
ramo dt~ agricultura, taes eomo a l"abrieação do queijo, c da 
Inantt>iga, e a t>xtraeção do alcool contido uas raiws, e outros 
prodnctos (kstinados ú alinwntaç;ío dos nniinaPs. 

H." A Pxplora<;ão das matw;, e melhor systema de dt>rriba-los 
t' l"OIJSPI'Ya-Jos. 

7. o A nutn<'ira mais t'onvenit·ntt• de cultivar as montanhas. 
H." Finalnwnte to1\os os mais objectos COIH't•rncntes ao esta

lH'let:imento de tJUC se trata, c indicados t'IIl geral no plano 
aprt>senlado [)('lo empresario á Sociedade Auxiliadora da Indus
tria Nacional, empregando, logo que seja possivcl, o trabalho 
liue no cstabclccimrnto. 



'l'ihdo 11. 

1111 r.-1pilill 1ln f".<lJIIIJICUt/IÍU • 

. \ri. 3." O r·apital da Companhia sr'rá de quatrocentos 
contos rle rí•is rr·prcsl'lllarlns por duas mil acr;iíes de duzentos 
Jnil réis cada hnma, as qu;ws sPriio dislrilmidas por ml'io de 
quatro l'JilissiiPs rk quinlwnlas acr;iks, dt'H'tulo lr•r logar a pri
llldra para a inslallaç;io ddinilira da Cmnpanhia . 

• \rt. ''·" O r•utpn·~;ario funrla1lor I!•Ju rlin•ilo a ln'ZPntas 
<H'r:<lt•s gratuitas, n•st•rrando-st· para eslt• 11m cem ar·r,:iil's Plll 
cada iluJna das Ires priuH·iras I'IIJbs<"'íi'S 1k qninlwntas f!IW se 
lizt•rt>lll na íiírma dila, e SI'IHio-llw as llWsnws Pntregues na 
razão rk vii1IP por anno, Prn n·conhf>cinwuto de seus csfon:os e 
de iluma JHTIH<llll'lllr· r~ boa aclminislrar,:flo. 

'!'itulo ;n. 

Art. 5." Logo l(liP SI' al'!tan·m subscriplas duzentas acç\!Ps 
comPçará a funceionar a Companhia. 

l\iio se poderão fitzl'r chamadas rk mais ele hum deeimo das 
aer,:õl's, e Sl'llt a anll'l'l'df'tH'ia pl'!o uwnos 11l• trinta dias. 

Art. (i." ,\ s a~tJll's düo rl i n·i to aos lwns dn raiz, machinas 
e instrunwntos, assirn ~OIIio a lodos os h!'ns 1110\'l'is c sPmo\cntPs 
lfliC HH·c·m l'OIH'I'dido:; ;i Comp<lllliia, on por !'!la a<lcrni!'irlos, e 
linalnu•nle aos lucros yr•rifíc;lclo:.; pPlo inyl'nlario 111Hlllal. 

Art. 7." Todo o a1·cioni,;la, qun dPixar de fazl'r a sna 
primrira Pntracla ait'~ a t~[Hll'ha marcada St~rn nwt.ivo jnst iflcado, 
}Wrclf'r;í o din·ito <Ís ac::ik.; com qw· hom I' I' subseripto, e ;;Com
p:mhia dispor;Í rldl;is ron1o llw aproml'r; I' acpwlle, qrw tiver 
fPilo hurna ou mais l'll!rad;is, ,. 11<1o fizr·r as suhsPfJlli'IIIPs, n·jei
tar-sc-Iw ao fJUI~ for 1kiibl·rado p1~la Ass1~111hléa geral WJS lermos 
do .\rt. 28U do !:::o<ligo CoHtii'I'JTial. 

As ·acçiíPS con~tarJo dos rPgistros da Compa11hia, e !kpois 
d(~ n•alis:1da a IH"iml'ira Pntr:Hla podem Sl'r transferidas na con
fonn idacln do ,\ri. 2!l7 elo Cnd i•Yo Comnwn·ia I. 

Art. H." Os accionistas r~1o silo l'i'SfHHisavPis pelos pre
juízos ou pt•nlas sor~ial's sP nflo ali'~ o Yalor dl' suas rl'spl'clivus 
ac~iíes ua liínna do ,\rt. 2!1H do HII'SlllO Cotligo. 
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'l'itnlo IV . 

. \rt. \1." A dirrcção ~~ gcJ'Pn<·ia da Companhia lira pl"rlen-
~~PIHlo ao Pmprrsario fundador por todo o tempo que a mesma 
durar, dPhaixo da insp1·eção r com o al'cordo do cmJsPiho fiscal 
<~dminislrativo. Na l'alla, ÍIIIJII'dinll'nlo, ou llllll'tl' do l'lllpre
sario srr<Í o mesmo suhstiluido por seu filho, se al~nma iBrnpa
l"id;ule physiea ou moral o não impossibilitar para o dilo lim. 

Art. 10. Fica scmpn· l't'SI'I'\allo ú Companhia o din•ilo d1• 
resolv!'r, sobre pmposla do l'onsPIIIo liscal, úeerca da IH'<'Pssi
dauc <11~ dar a rsl1~ por adjunto hum 1IP seus membros, ou lmma 
pPssoa habilitnda ele sua conliança, e <Íccrca da nn11wa~·ão 111• 
hum outro ndminislrador 1-(PI'I'IIll~, quando ror isso eviucnlr
llll'lllr n•t·lamado pelos lr~itimos e ,·itaPs inlcn·ssPs o~.lo Pslahel!~
cinwnlo, devendo nesl1~ caso a dclibl'rariio ser l0111.1da por dois 
terços dos votos corresponch~nles ao nliiJJero lotai das aq·i)Ps 
inscriplas lt-galmentc, eonlando-sP hum yo[o por cada r:in<:o 
a!~ÇÍÍPS. -

Art. 11. A eseripturação I' conlahili!la!lP da Cnmpanhi:1 
s!'l"ão eonfiadas a hum srerelario nOJHI'ado pl'lo conselho lis1·al 
de aecordn com o dirPrlor gPI'!'IllP, quando não possa nu 11ão rnn
Vf'll ha sPr pn~rnchiclo PSS!~ lugar por algum dos llll'lllhros elo 
lllPSIIlO COilSI'IIIo. 

,\rt. 12. O secrPlario rPsidir:í nesta Cidndc, scr:í conve
nientemente retribuído, formalisarú as. contas da Companhia, 
intercalando-as com as C[lll' I'Pr:l'lwr no IIm dl' cada IIIPZ do lugar 
ela I'Xploração. 

Compi'LP ao nwsmo funrcionario formnr annu,1hnrn!P hum 
inventario, quP sPr<Í subnwllido cotH as contas gPraPs ;í ronsidl"
ração dos arcionistas reunidos ~~m Assrmhl{~a gPral no nHnivrr
sario dn insl:l.llaçiio da Companhia. 

'l'itulo ', 

Arl. 13. O dirPrtor p;PI'Pntl·lPr:í a sc~:J l~aJWJ a organism;ão 
1k lodo o pc~soal c matr•J'ial, fliri~ir;í lodos os S!'J'\'iços da I'X

plnração, empregando nisso todo o sPu zP!o c tPrnpo com a 
cooperação de sua família, rscollu~I':Í os Pmpn~gados do Psl.abelc
cinwnto. P os substituir;í Plll raso dP IlPrPssida!k, fkando porê111 



o salario tkstes dqu'lilkllll' 1lo rm1sdho, d•· arrordo ro111 " 
llH~SiliO uiretlor. 

~a SPssão do anniYPrsario da installn1;iín da Coml'alih'a 
aprcsentar;í. el11• o rt'lalorio do ;•,;lado do cstalwkl'illll'lllo I' d1b 
ncgo<;ios a Sl'll cargo. 

Art. l'J.. O Pmpn·sario fu11dador, ou qtw1n P\1'1'1'1'1' as 
runcçõcs uc dircclor g~•n•nle, nos casos e na fónna d1·darados 
no Art. !} destr~ r~atuto~. l1•ní [Wla sua gPrcncia hum ortknaclo 
nxo. 

D11 rfUIAPIIto fllàl'fll utluai.ui.~IJ•trlit"(l • 

• 
Art. 15. O consdho !isral ;ulminislralivn sr·r.í roJn;•n:;to 

de cinco metubros eleitos ue quatro Pm 1pwt m annos P!ll .\ssenl
bléa gPraJ, Ú l'XC\'jH;i'iO UOS lllf'lllhl'OS do primPiro COIISI'll:o <i!W 

serão designados (ll'!o cmprc~ario II'Pntn• os sub:;criptorcs das 
primeiras 250 acçõcs. 

Art. 16. CompPtc no ronst'lho: 
1.• Velar na eu•cução das derb11i's tomarias pPia AssPmhh;a 

geral. 
2.• Fiscalisar c supcrinlemkr lodos os rwgocios da Com

panhia, e cspccialmenk a administnu:ão P- trabalhos do P:;lalwil'· 
cimento de exploração norrrwL 

:J.• Ordenar a chamada de lün(los. 
ft.• Fazer escolha de hum banco com o qual s1~ ponha em 

relar;ües, e abra conta rntT••nlP a n·spcito dos fundos soriaes que 
ahi forem re1:olhidm ~~ ~"IIIPI'f'hados 

!).° Fazer a tH:Itllisi(:fío 1k lotlos os ohj1'1:tos necessarios ao 
Pstabelecimento, de acconlo com o diredor gen•ntc. 

6.• Fiscalisar c naminar tudo l{tte disser respPilo <Í I'S
eripturação c contabilidadP a cargo 1lo secretario. 

Art. 17. Dos lucros wrifieados pelo inventario annual, 
de que trata o Art. 6, se deduzirão trcs por cento pdo menos 
para fundo de reserva, O qual poderÚ Sl'f l'ievado a(l'~ prPfawr 
a quarta parte do capital da Companhia; ~~ o produeto liquido, 
que restar, feita essa deducção, constituirá o montP dividendo, 
que se distribuirá por todos os a1:eionistas na proporção de 
suas acções. 
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'l'ihdo ''11. 

Art. 18. A reunião ordinaria da Asst>mhléa geral sPní n0 
auniv<'rsario da sua installaç.ão, c alem desta reunião terão lugar 
as P\ lmordinarias, qne serão COilYOcadas pelo conselho quando 
as jul~tw nccessarias, ou quando for exigido por hum numero 
t!P ac:cionistas, repn·sentando pelo IIWIIOS a quarta parte do 
fundo capital. 

Art. t!l. Compete ;Í Ass<'mhléa geral, ah\111 do que est;i 
ddenninado nestes estatutos, deliberar sobre a JWorogação da 
duração da Companhia, c resolver, findo o prazo marcado para 
esla e em qualquer tempo, sobre a sua dissolução c liquidação, 
quando se veriliquem as hypolhcses dos~§ 2. 0 e 3. 0 do Art. 295 
do Codigo Commercial. ..-

Art. 20. Depois de apprmados os presentes <·statutos pelo 
t;overno Imperial não podcrilo ser mais altf'rados senão por 
votaçüo da Assembl{·a g1)ral dos aedonistas qne n)prcsentcm 
metade tlos votos cll"ectivos, Ih-ando t{Ual({IH'r reforma ou al
teração, qur se fizer nos mesmos estatutos dl'pendcntc da 
a pprm :1<;f1o do Governo I nqwrial. 

IUo (k Janeiro Hl de Maio de 18:)5.- L. Taizon. 
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COLLEC(~.~O DAS LEIS llO lt\II'EHIU IH) BHASlL. 

TOl\10 18. I' AllTE :! . " sEo;.i o 70 :' 

DECRETO N." 1.675- de 14 de Novembro ele I S53. 

Atttorisa a incorporação e approva os lúlatuto.s da Compa
nhia- Esperança _Maranhense du Tabaco nwlwfitctura
do- para o estabelecimento de h1111W fitbrica de taúacu 
na Provincia do Maranhão. 

Attcndendo ao que me rcpresentárão o llirector ua 
Companhia organisada na J>rovincia do l\laralllião, so!J a tle
uominação de- Esperança l\laranhcr1sc do Tabaco mauula
durado - para o fim de estabelecer na mesma l'ro\'incia 
huma faLrica de tabaco, c de conforrnidaut~ com a 1\linha 
irnmcdiata Hesolução de 15 de Setembro ullimo, tomada sob 
parecer da Secção dos Ncgocios do Impcrio do Conselho de 
Estado exarada em Consulta de 23 de Ago~to allf('(:t•denle: 
Hei por bem Autorisar a incorporação da soLrcdita Compa
nhia , c Approvar os respectivos Estatutos, que com este 
baixão. 

Luiz Pedreira do f:oullo Fcrrnz, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d' Estado dos Negocios do llllpcrio, 
assim o tenha entendido c faça executar. l'alacio do Hio 
de Janeiro em quutorzc de NovcmLro de mil oitocentos rin
cocnta c cinco, trigcsimo quarto da Indepcndenda c do 
fmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua JVIagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra;;,. 
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l•:•tututos ''" Co•ntnuthiu- Esr•e••uuçu lllU'l•
nlu~nlite de 'l'ubueo lllunufncturutlo. 

TITULO J. 

DeHomittaçlio, fi]n, organisaçüo e gol'CI'IIo da Compa11/ua. 

Art. t .• A a~sol:iaçfio denominar-H~-1m --· Companhia 
l·:,peralH,:a i\laranhense de Tabaco mauufaclmado. 

Art. 2. o Tem por fim manufacturar o labaco por to
lias as liírmas , á que se pre:;tar este genero c comier aos 
i~.tercssados da companhia. _ 

Art. 3. o A totalidade ;los accionistas naci<,n<lCS ou es
trangeiros constitue o pessoal da companhia. 

Art. 4. o O seu capital será de ~csscnla contos de réis 
clividido em trcs mil acçücs de vinte mil réis cada huma. 

~ t. • Destas tres mil acçõcs npcnas se cmillirão por 
cmquanto duas mil, podendo todavia a Direcção elevar esta 
emissão até duas mil e I(Uatrocenlas, se assim o exigirem 
os interesses da compa11hia, do que dará couta á Assembléa 
Geral na primeira sessão ordinaria. 

§ 2. o A venda das quatrocentas acçõcs, facultada á Direc
ção no paragrapho antecedente, scrit elfectnada em hasta 
publica e com aviso previo pelos pcriodicos. 

§ 3. o As ac(,'õcs que faltarem para completar o max.imo 
do capilal, fiearflo em reserva c serão vendidas quando a 
Assembléa Geral assim julgar comcnientc, de co11formidadc 
eom o Art. 21. 

Art. 5. o As aqücs serão realbndas em quatro paga
mentos, na razão <~c cinco mil réis por cada acçfio, sendo 
o 1. o na conformitlatlc do Arl. ;)!~: o 2. o passados quatro 
mezes: o 3. 0 oito, e o 4. 0 o ultimo doze, se assim for 
necessario , com con vitc previ o da Ilircc(,'ão. 

Art. 6. o Esta t·ompanhia dnrará vinte annos contados 
tia dala da sua iustHilaçüo, e os mais IJHe comicr, obtido 
o competente consenso do Governo. 

Arl. 7. o O regimen e governo da companhia compete : 
~ 1. o .\.. hum I' residente. 
~ 2." A 1lous Secretario~. 
~ 3 " "\ h uma llirce{ilo composta de cinco membro:. 
~ -~." A hum a conunissüo tiscal <k lrcs rnemhro~ 



Art. 8." A eleiçüo de,les cargos será feita annualmcn
le em scssélo onlinaria da ;hscmulóa geral dos accionistas, 
e ;í pluralidade de votos. 

Art. H." Srw imcompaliveis os cargos de Presidente da 
Assoda~·no, Dircelorcs e 1\lemuros da Cornmissão fiscal. 

Art. 10. O accionista estipendiallo pelo cxcrcicio de 
qualquer emprego da companhia, sobre que recahir a elei
ção para qualquer dos cargos 111encionauos nos §§ 1. ", 2:o, 
3." e·'-··" do Art. 7.' júnwis poder;í exercei-os cumula
liramenle c terá por isso o direito de op~·ão. 

TITl'LO H. 

TJos fii'CÍOIIÍS/IIS. 

Art. 11. ~ão consi1lerados aecionislns as pessoas que 
lcgnlmentc po~suirem huma ou mais acções, quer corno 
po,suidorcs prim!tivos, quer como concessionarios. 

Art. 12. Os aerioni~tas tem direito : 
§ t.o A rcnr.ircm se annnalmcntc para a eleição dos 

cargos designados nos paragraphos 1. o, 2. o, 3. o e 4. o do Art. 
7 .", •liscussão do halan~·o apresentado pela Dirccçfío c do 
relalorio da Commissão fiscal. 

§ 2." A pedirem convocaçfío e'l:traordinaria •la Asscm
hléa (;era! por meio de huma reprcsenlaçiío dirigida ao l'rc
sidcnle da Assemblóa, e as,igu:ula por tantos aceionistas 
quantos forem neccssnrios para representarem hum terço 
do cnpital cflcclivo da companhia. 

Art. 13. Os aecionistas siío obrigados : 
~ 1." A pngnrcm a inqwrlancin das suas ac«;ões na fór

ma do Art. .'l.". 
§ 2." A observarem religiosamente as disposições destes 

Estatutos, c dos Hegulamcntos que se fizerem c forem pela 
As~cmhl<'~a geral approvados. 

§ 3." A reunirem-se extraordinariamente, quando para 
isso forem convocados pelo Presidente da associação. 

Art. U. Os accionistas que tlcpois de verificarem al
guma entrada, deh::arcm de pngar as que faltarem , depois 
de prévia c eompctcntcmentc avisados, perderiío o direito 
<Ís quantias, com que tiverem entrado, ficando as at'<:ões 
pertencendo iÍ companhia. 
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;3i I." ExceptH;Io-se os casos de morte, fallenria, 011 d1 

outro qualquer moliYo pontlcroso, c corno tal julgado pela 
Direcçiío, a qual nestes casos passar;·, l!'lras iÍ doze mcze,; 
pelas entradas clfecluadas, sem juro,, e isto qnantlo o rrpre
scntanlc do accionisla em falta se n·ctisar a preen1·hcl-as. 

Art. I ti Os uccionislas nilo respondem por mais do 
valor nominal tias suas acçõc.;, porêm o sen capital niln 
poderi:Í ;;er rclin11\o antes da dissolut,i\n da companhia. 

TITtLO IH. 

Art. IG. A Asscmllit'~;t geral !:c a rellnJao tlt• an·io-
nisla~, qne representem pPio IIH'IIDS h11m len:o do capital 
dl"t•di\0 da c.ompanhiu. 

Art. 17. A Assembléa geral s:'> se poder;Í rr~1111ir com 
prévia convoca(·ão do l'residc·nte da ,\;;socint:<lo por nwio de 
a::nuncios puhliear!os nos principa<'s jornac' d<'sla eid;ll\<'. 

,\ri. 1 H. (jnando porêrn em tempo l'lllll)ll'tcnle niío 
fal'a 11 Presitlente da associar·ilo a conYoCal'ilo da ,\s-;t~mblt'~a 
g<~; ... : para a celehraçfío da ~1;a sc,sfio mmt.I:ll, 1 orleriÍ hnm 
kq;o do~ aceionis!as 1la eompanhia convocnl-a, matHlmulo 
para isso publicar rJs avisos de que trata o Artigo anlec!~
denln' designan<lo uelles () ui a' hora c lugar da reunião' 
a qual só tcní lugar oito dias depois de publicados os an
nundos. Nesta rcunii1o só se trataní dos objcelos de que 
reza o § 1 . o do Art. 12. 

Art. 10. As sessões ordinarias para a eleição dos <lill'e
rentes cargos designados nos paragraphos t.o, 2.", :L" c 'I." 
do Art. 7. o, c para julgumcnlo das contas c relato rio da 
direcçiío, sob o parecer da Commissilo li~cal terão lugar 
no ultimo Domiugo de Fevereiro, por convo1·açilo do l'resi
dl~nte da Asse:nhléa de acconlo com a <lirt~iT;Io !'unfonnt~ 
o Art. 42. 

§ Unico. Se por qual<[ner motivo não puder ter lugar 
a rennii1o nesse dia, faní disso pr(~Yio aviso hum !los Se
cretarios da associat;.ão por meio dos pcriodicos, declarando 
o dia para quando fica ella transfcriLla, nunca exce,lentlo 
este prazo a mais de quinze dias. 

Art. 20. Nos avisos qne se fizerem para qualquer 
convoca~~ão da Asscmbléa geral declarar-se-ha o objceto que 
se tem de snhmettcr :í tlelihrr:u:iío 1la mesma A s-;crn hlt;a. 



Art. 21. A di~solnçfio da companhia, sna proroga('âo, 
reforma 1le Estatutos c angmenlo de fundos, ~ú podt•r<Í ser 
por ,Jelilu~ra1:iio em scssfin da Assembléa geral por tantos 
nccioni~tas qn:mlos rcpn~sentem n maioria do l':lJiilal efTt•
ctiro da 1:ompanhia. 

Art. 2:.!. Tüdas as votações da Asscmbl<'·a geral .~er:io 
l'eita~ por escrutínio ~ecrelo e ;Í pluralidade rdaliva 1le 
votos, não poclendo accionista algum ter mais de hum 
voto, quer por si, quer como procurador de outro. 

Art. 23. Nno tem direito a votar os accionistas qne 
possuírem mcnns de cinco ac~·()CS. 

Art. 2l. Ncnlmm accionista podel'iÍ votar sem que te
nha trcs mczcs 1lc iuscripção na companhia. 

Art. 2;). Qualquer accionista tem direito <Í assi~tir ús 
se~s()es 1la Assemhléa geral , lo!llar pnrte nas discmsiles e 
propor IJna lq 11cr objecl o <Í tlel i br~ra~:;lo da Assem hl1\:J. 

Art. :W. Os accionislns podem nas sessões da Asscm
bléa ser representados pdos seus procnrndorcs, munidos das 
competentes procurações com potlcres e~periacs, ficaruln-lhes 
vedatlo o direito de elegibilidadl'. 

Art. 27. A elt~içiio pnra os rliiTerentes cargos da com
panhia potler;í recahir em qualquer acrionista t)Ue possuir 
pelo menos cinco ncçõcs. 

Art. 28. Os dons accion islas immcdiatamenlc menos 
votados a(\s dons ~<'ereta rios sen i r;io rlc c<crntadon~~ nos 
casos de cleiçiio, c na falta destes os qtw se lhes seguirem, 
segundo a ordem da votaçiio. 

Art. 29. Os empates na elciçiio dos cargos da eom
panhia scr<ío decididos iÍ sorte. 

Art. :~O. Assiste ú Assembléa geral o direito de pres
tar ou re!'usar o seu apoio ao balanço apresentado pela 

· tlirccção nas sessões onlinarins <Í vista elo relatorio tla Com
missão fisca I. 

TrTiiLO I\. 

TJo Presidente da associaçiio. 

Art. :31. Ao Presidente da associação compete: 
§ 1. 0 Abrir c dirigir as sessücs da Assemblt\a geral. 
§ 2. o Convocai-a para as sessões annuaes no mcz tlc 

Fevereiro Jc conformi,Jade com os Arts. 17, H> ~ 20 des-
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tes Estatutos , e etlraordinariamcnte quando o exigirem os 
interesses da companhia sob reclamação da dirccção. 

§ 3. • l\lanter a ordem nas discussões , encerrai-as e sus
pender as sessões, quando se tornarem tumultuosas. 

§ 4. • Asslgnar a correspondencia da Assemblt!a Geral. 
§ 5.• ltubricar o livro das actas das sessões da Assem

hléa. 
Art. 32. No caso de impedimento prolongado prcen · 

cherá o lugar de !)residente o accionista immediatamcntc 
menos votado para este cargo, e assim successivamente. 

TITULO Y. 

Dos Secreta rios. 

Art. 3l. Ao primeiro Secretario compele: 
§ t.• Tomar nas sessões da Assemhlúa Geral o lugar 

do Presidente, quando este falte, excepto nos easos consi
gnados no Art. 32. 

§ 2.• Lavrar as actas das scs~ões da AssemlMa Geral 
elos accionistas. 

Art. 3L Ao segundo Secretario compele: 
§ Unico. Fazer as vezes de primeiro Secretario , quan

do este falte, on tome o lugar ele Presidente. 
Art. 35. Quando o segundo Secretario falte ou te

nha de occupar o lugar do primeiro, servirá em seu lu
gar o accionista que lhe for immediatamente menos yolado. 

TITULO VI. 

Da Direcção. 

Art. 36. Compete á dirccção: 
§ 1. • O Goyerno e immediata administração do estabc 4 

ledmento. 
§ 2.• :Eleger d'cntre os seus membros hum Presidente; 

hum Secretario e hum Thesoureiro. 
§ ~1.• Nomear livremente todos os empregados 5ubven~ 

riona1los 1 designados nestes Estatutos, c todos os mais que 
forem nccessarios para os interesses da associação . 

. ~ 4. o 1\larcar os ordenados á cada hum delles. 
§ 5.a Fazer os Regulamentos necessarios para o bom an~ 

damento P reRimen fio cstahclcrimento. 



§ G.o Designar os tlins das suas sessões, que deverão 
ser pelo me no~, hnma vez por semann. 

§ 7." Promover as entradas do valor das acçõcs na 
couformid[l(lc do Art. 5. o 

§ H.• As~ignar as apolices. 
~ 9. • Contratar a compra de todos os hcns moveis, 

semoventes e de raiz para o trafico do faurieo. 
'Si lO. At-reca1lar os fundos da assodaçiío c mandar fa

zer os pagamentos nccessarios , sewlo os documentos as
signados ]lor dous direetorcs pelo menos. 

§ 11. Hrprcsentar a associaçiio em todos os seus netos 
com uulorisação 1lc demandar c ser tlcmandada, e tle obrar 
e exercer com linc e geral adrninislra~·iio plenos c posi
tivos poderes, compreendidos c outorgados todos c sem re
sorra alguma, nwsmo os de pro~.:urador em causa propria. 

§ 1 ~- Impetrar tios poderes competentes a approvaçiio 
de,tes E~ta lutos, re1p1erer toJos os prh ilegios, que poderem 
ser c-oncedidos ú assnciaciio. 

§ 1:3. .'\pre!'cntar n;1s reuniões annuaes da As~embléa 
Geral o rr~perti Hl h ala nço, acompanhat!o de hum relalorio 
do e:.tado dos ti(~;.;ocios da associuçüo. 

§ n. llistribuir anrmalrnenle aos accionistas os dividen
dos que lhes competirem, com excepriio do proximo que 
de v crú ser feito na conformidade do Art. 37. 

§ 1 G. .T 11 lgar dos casos de que reza o Art. 1 'f.. 
Art. 37. A primeira clireq·fio eleita pelos arcionistas 

fnnccionafiÍ até o ultimo dia de Fnereiro de 1856. 
Art. 38. A direct;üo ter<Í hum livro, em que regis

trarú todas as suas resolurões , as quaes, para que tenhão 
validatle, deverão ser assignadas por lres directorcs concor
des em votos. 

Art. :39. A dircq·río responJe ú associação por i,odos 
os sem; actos. 

Art. 40. No im{'cdimento prolongado de qualquer di
rector servirá em seu lugar o accionista imrnediatamente 
,·otado para a direcçilo, perceheudo a gratificaçúo que ao 
substituto compeliria. 

Art. 4 t. A dirccçfio tcrú de gralifieaçfio pelo ~cu tra
balho dez por cento sobre os lucros liquidos , que serão 
distrilmitlos entre todos os direetorcs. 

Art. .'12. Fechado o halan~·o annual, conYillnr;\ a di
rceçno ú Cununbsüo Fiscal para examinai o, dando di59o 
parte ao l're~iden!c lia n~socitH;iio. 
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A rl. -i.3_ A diree1:ão poderá recolher em qunlqucr cs~ 
labelecimento que julgar mais seguro o excedente 1bs quan
tias necessnrias para as despezas ordinarias. 

Art. 4í. A dircc('ftO visitar;i frequentcmcnle o c~tabe
lecimento e poderá dividir este encnrgo entre os seus mem
bros da maneira que julgar mais comcnienlc. 

Art. 45. A dirccç;ío disporá dos produrlns dn e~tahc
lccimenlo da associação dentro c fóra da l'rovinria do mo1lo 
que julgar mais acertado. 

TITULO YIJ. 

Da Com mi.~sílo Fiscal. 

Art. ft.G. ,\' Commissão compele: 
§ 1.• O exame da contahili1lade, logo que para isso for 

couvirlnda pela direcção, de conformidade com o Art. '1.2. 
§ 2." Etaminnr o estado do estabelecimento c ver se 

Vai clle COnforme COm O fim C intere,;ses da iiSSOCiarflO. 
§ 3." Apresentar na se~são anrmal á As~emhl<'·a .. (;era! 

hum rclatorio circunstanciado do juizo que formou em rc
sultndo dos seus trabalhos. 

Disposiçürs Gcrars. 

Art. 47. Entre os emprrgarlos c:slipClllliados haverá 
hum gerente que responda á dirceção por tono o moYimcn
lo interuo do estabelccimcnlo, compras, vendas, corrcspun
uencias, e cscripturação dos livros nas épocas marcadas. 

Art. 1.8. A compnnhia Hiio corred o risco a qnacs
quer carrcgações de sua conta 1111e excederem ú qui11hentos 
mil réi3, pelo que a direcção as fará sr gurar. 

Arl. ML O fallecimento de qualquer accionista não 
obrigará a liquidar a companhia. 

Art. 50. As acções podem ser por rpwlqncr rúrma ne
gociadas ou legadas. 

Art. 51. Logo que forem approvados os prc~r~nlc~ Es
tatutos proceder-se-Ita ás cleiçücs para os diflécntcs cargos 
da USSOt!ÍaÇiiO. 

Art. 52. Sendo I{Ualt[Uer nccionisla tlispensa:lo rlo C'Wr
cicio de qualquer cargo, para que tiver sido elci~o, ~crYi
d em seu lugar o <JUC lhe for immcdialo em vutu~. 
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1\rt. 53. Im tot.las as qneslõcs que possão suiJcilar-se 
a direcçfio procurara decidil-as por meio de arbitros. 

Art. 51. Logo que seja eleita a direcção , fica ella au
torisada a começar as operações da companhia, reclaman
do dos accionistas o pagamento da primeira prestação das 
suas aeções. 

Maranhão 20 de l\Iaio de 1855. -teonardo Pinheiro 
da Cunha Carneiro, Presidente.- .José Gonsalves de Jezus , 
t .• Sceretario.- Joiio Gregorio Alves Silva, 2.• Secretdo . 

........ 

DECRETO N.• 1.676-de 14 de Novembro de 185.~. 

Declara quaBs os Juizes que devem .~ervir de Adjunctos rws 
casos de suspeição posta ao Juiz dos Urphãos da Crírle. 

Hei por bem Decretar, que, nos casos de suspeição posta 
ao Juiz dos Orphãos da Côrte, sirvão de Adjuncto, conforme 
a Ordenação Livro quarto Titulo noventa e seis paragrapho 
vinte cinco, em primeiro lugar o Juiz de Direito da primeira 
Vara criminal, c em segundo lugar o Juiz de Direito da se
gunda Vara crime. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça , assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em quatorze de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
o cinco, trigesimo quarto da Independencia c do lmpcrio. 

Co tu a Rubrica de Sun !Uagestadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N." t.677- de u. de Novembro de 1805. 

Concede a Perretier e Gony prillilegio exclusiuo por dez an· 
nos para o fabrico e venda de machiuas por elles inren
tadas e aperfeiçoadas, de,~tinadas a seccar e descascar café. 

Attendendo ao que Me reqncrêrão PerrctiPr e Gony, 
negociantes estabelecidos nesta Cida1le, c de conformidade 
com a l\linha Immediata llesolnção de 31 de Outubro ulti·· 
mo, tomada sobre parecer da Sec1;ão dos NPgocios do Im
perio do Conselho d'Estado c"<arndo em Consulta de 8 de 
Abril do correntc nono: Hei por bem conceder-lhes privile
gio exclusivo por dez annos para o fabrico e venda de ma
chinas de sua invenção, c pelos proprios supplicautcs aper
feiç.oadas, as quaes tem por fim seccar e descascar café, e 
são conformes nos desenhos e descripções que aprcsentão e 
licão archivadas no Archivo Publico do lmpcrio; e do dito 
privilegio se pa~sará aos snpplieantes a competente Carta , 
com a qual gozarão de todos os direitos c favores concedi
dos pela Lei de 28 de Agosto de 1830, a cujas disposições 
licão sujeitos. Palacio do ltio de Janeiro em quatorze de No· 
vembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lw"z 1Pedreira do Cmwo Ferraz. 
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-·-===== = 
COLLECÇIO DAS LEIS ilO DlPERIO DO IHUSIL. 

1855. 

TOliO 18. P.\RTE 2. a sr.r.çl«> 71.' 

DECRETO N.• 1.678- de 2i de Novembro de 1855. 

Desannexa os Termo.~ de Alamangnnpc do do Pilar; de 
Campina Grande, do do Br~jo de Aréa; e do Piancrí, 
do de Sousa, na Província da Parahiba do Nortr., c crPa 
em cada hum delles o Lugar de ./ui:. llluninjwl, que ac
cumulará as (uncçDcs de ./ui:. dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar t• seguinte : 
Art. 1.° Ficiio desannexadns. na Província da Parahi

ba do Norte, os Termo~ de Mamangnnpe do do l'ilar, de Cam
pina Grande, do do Brejo de Arêa; e do l'iancó, do de 
Sousa. 

Art. 2. • Em cada hum dos referidos Termos haverá 
hum Juiz Municipal, que accumulnrá as funcções de .Tniz de 
Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de Arnujo , do Meu Conselho, J\li
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiçn , assim 
o tenha entendido e faça e\'ecutar. Palacio do Hw de .Ja
neiro em vinte e quatro de Noremhro de mil oitocentos cin
coenla e cinco, trigesimo quarto da Indcpcndencia c do Im
pcrio. 

Com a Ruhrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.• 1.679- de 2.\. de Nm·cmlJro de 1855. 

Dt•clara de 1. • Entrancia a Comarra de S. José de blipi· 
bú, creada na Província do Rio Grande do l'{orte. 

Hei por bem declarar de primeira Entrancia a Comarca 
de S. José do 1\Iipibú , creada pela Lei numero trezentos e 
sete tla Asscmbléa Legislativa da l'ro\·incia do Hio Grande 
do Norte. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do l\leu Conselho, 1\li
nistro e Secretario d'Estado dos Negodos da Jusli(~a, assim 
o tenha entendido c faça ctecutar. l'alacio do ltio de Ja
neiro em vinte e tluatro de Novembro de mil oitocentos cin
coenta c cinco, trigesimo quarto da Indepcndcncia c do Im
per i o. 

Com a Rubrica de Sua )iagcstade o Imperador. 

José Thomaz :Yab11co tlc Araujo. 

DECHETO N." 1.680 -de 2'\. de Novembro de 1855. 

Approt·a os Formularias para dieersos Processos 
estabelecidos pela Legislação ~Jlilitar. 

Hei por hem approvar os Formulurios para os conselhos 
de investiga<;ão, de inquirição c de dist:iplina esperi!lcados 
na Helaç;1o que com este h ai ...:a a~~sig1wda pP!o .\larqncz de 
Cwdas, do !\leu Couselho, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negorios da Guerra, que assim o tenhn entendido e 
faça cxccutl!r expedindo os despachos neccssarios. 

l'alacio do Hio de .Janeiro, em vinte c quatro de No· 
vcmhro d<~ mil oitocrntos cinco<•nta c cinco , trigesimo 
IJUarto da Indcpcntl<·nda c do lmucrio. 

Com a rnbrica de Sna }lagcsbdc o Imperador. 

Jlarqw:z de Ca:n·as. 
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Relação dos Formularias para os dieersos Conselhos de 1·n
vestigaçào, de i11quiriçào e de disciplina, a que se refere 

o Decreto desta data. 

Primeiro. 11ara os Conselhos de ínvestiga~·ii.o de actos 
criminosos em geral. 

Srgundo. Para os de imestigação de deserção dos Of
ficiaes de patente. 

Terceiro. Para os de inquirição de máo comportamento 
c in habilidade dos OnJcial's inferiores. 

Quarto. }'ara os de dbciplina , que qualificito a deserç·iio 
das praças de pret. 

Qttitlto. Para os de di~cipl i na que j ulgão as pra~·as 
de pret por ausencias menores de oito dias. 

l'alacio do Rio de Janeiro, em Yinte c quatro de No
vembro de mil oitocentos cincoenta e cineo. 

11/arquez de raxias. 

l<'ornudar•io Jtar•a •• p1•ocesso dos eonsellaos de 
in,·e~tiga~!uo •tne de"mu •tnalifl«-ar a de

llierçiio de ofllt!iae~ de patente. 

(Lugar da reunilio do con.Yellw). Artno de 18 ... 

Processo do conselho de ÍmPsligat:lio, feito para qua
lificar a dcserrilo eommcttida pdo .... J<.. . . (posto, corpo 
f! nome do of!ir·ial desrrtado). 
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'l't•:n:uo n1•; il.PI'U:\~):\0. 

Aos .... dias do nwz de .. o . do anuo de o o .. nesta o .. o 
1 designação do lugar) em . . . (local das sessões) eongregon-!ie 
o conselho de invcstiga~oão nomeado pelo. . . . F. . . . (tra
tmncnto, posto, nowe c dignidade da autoridade 11filllcante) 
a fim de qualificar o facto de haH'r o o o o . F. o o o i JIOS/o, 
IOOl']W c 110mc do accusado) faltado tlestle o dia. o o o do llli'Z o o o 
ao chamado tJue o!Iicialmente se lhe fez para o lim tle o o . o 
1 on- por ter no dia anterior concluído a licent:a com que 
se aehava), eomo eonsta da participa<;ão do seu n•specliHl 
toommandante o o o. F o. o. (posto c nome do COIIIIIIIIWlante), 
n;io obstante haver sido declarado ausente em ordem do dia 
da guarni<;fio sob no" o . o o de o o o . do mez o .. o , c chamado 
por cdilacs que se publicllrão nas gazelas (ou- que forilo 
aflixados nos lugares publicos desta o .. o) sendo passado já 
o mez (ou -os dous mczcs- se for por excesso de licença) 
de espera prcscripto pelo Art. 1. o da Lei de 2G de Maio de 
1835. E para se proseguir nos mais lermos devidos do 
competente processo se lauou o prc~r·Ille que C li o o .•. F. o .. 
i posto l' JWil/1'1 vogal mais IIHlllerno t':'l'l't'\ i I' ;Jssi:~nl'i 

F. o •• 

Neste lugar se collocão os documentos abaixo declarados 
na mesma ordem da designaç:ão. 

1." O !li cio da autoridade nomeante do eouselho ao pre
sidente nomeado. 

2." Nomem;ão do conselho. 
3. 0 Officio do commandante do corpo do accusado ;Í 

autoridade nomeante do conselho dando parte que clle não 
compareceo no dia. . . . do mez. • . . para o fim de. o .. , 
ou I{Ue não se apresentou, tendo finalisad'O no dia anterior 
a licoenra com que se at'han.L 



!L" f.:ópia authcnticada tia ordem do dia da guarniç-;ío 
em que o accusado foi declarado ausente . 

. 5. o Cópia authenticada do edital que chamou o ac
cnsado a comparef~cr, c t!IJe foi aflixado nos lugares pnblicos, 
acompanhada dos numcros das gazetas em que foi publicado, 
quando isso se honver leito. 

O oflicio da autoridade nomeante ao presidente do con
~clho pôde ser nos seguintes termos mais ou mPnos: 

lllrn." .... Sr. 

Nün lendo o .... F .... (poslu, COl]JO, e nome do ac
rusado) comparecido desde o dia. . . .. do mcz. . . . para oh
jec.to de servi~·o (ou- por ler finalisado no dia anterior a 
licenç-a com que se <idwva-) como me participou no oflido 
incluso o .... F ... (posto e nome) commandanlc do mesmo ... 
(corpo); foi por isso declarado ausente em ordem do dia 
desta guarnição, c chamado por cditacs que se puhlicárão 
nas gazetas desta. • . . (ou- que forão aflixados nos lugares 
puhlicos desta .... -) conforme consta tudo dos documentos 
juntos; c porque não tenha apparecido até ao presente, e se 
finalisasse h ontem o mcz ( 01t- os dous mezcs-) de espera 
marcado no Art. 1. o datei de 26 de 1\Iaio de 1835; tenho 
nomeado a Y. . . . !'residente do Conselho de Investigação, 
que nos termos do Art. lL o da mesma lei deve verificar, 
e qualificar a falta de comparecimento do dito. . . . (posto); 
c determino que V. . . . com os dons vogaes constantes da 
nomeação inclusa procedão aos termos necessarios e legaes 
para aquelle fim. 

Deos Guarde a V. . . . (Lugar). . . . de. . . . de 18 ... 

F. 

(Dignidade). 
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Jllm ...• Sr .... F ••.. 

(posto, c nome do Presidente do Conselho). 

A nomeação do conselho será concebida nos seguinte:
termos: 

(Designação do exercicio da mttorúlade nomeante). 

Para o Conselho de Investigação que tem de Yerificar c qua
lificar, nos termos do Art. ft-.o da Lei de 26 de Maio de 1835, 
a falta de comparecimento por espaço de hum mez (ou dons) 
que tem commettido o. . . . F .... (posto, corpo e nome do 
accusado), nomeio 

Presidente. 

O Sr. F .... (posto e nome). 

Yogaes. 

Os Srs.{:::: ~~::::)(postos, c 110mes). 

Os quaes organisarão o competente processo comprobatorio 
da verificação, para ter os elfeitos consequcntes. (Lugar.) . .•. 
de .... de 18 .... 

F. 

( Dig11idwlr). 

O edital de chamamento se redigirá nos termos seguintes, 
pouco mais ou menos : 

F .... (nome, conderações, posto c dignidade da auto
ridade.) 

Faro saber ao Sr... . F .... (posto, corpo, c 1wnw da 
ru:eusado) c a todos aquellrs qttc puderem e qnizercm fazer 
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rh1~gar ao seu ronherimento, que nf10 lt-ndo Pile <·ompan•
ddo no dia. . . . do mcz. . . . sendo chamado para seni1:o 
(ou- por ler finalisado 110 dia anterior a liccn(a com que 
se udwn1-), foi d(•clarado ausente em ordem do dia desta 
guarni~;<ío sob n. . . . de. . . . do mcz ..•. , e h e dwmado 
pelo prPsente edital para que se apresente dentro do praso 
de hum mcz (ou dons) a contar da data deste, soh JlCna 
de proceder-se a respeito de sua falia dn comparecimento, 
nos termos da Lei de :2(} de ;\la i o de 183.1. J~ para que o 
referido lhe conste fiz lmrar o presente edital, que assignci. 
e fiz sellar com o sinete das armas imperiacs, c q1te seriÍ 
publicado nas gazetas de, ta. . . . ( on- c que ~Pní afTi:xado 
liOS lugares pnhliros dPsta .... -) {Lllf!GI') aos .... ele .... 
de .... dP 18 .... 

{1At.'lllr do Se/lo .. ' 

F ... 

O e11ilal n a onlPrn dn dia dc·\!'111 kr n data do dia 
em IJtW se come(·a n ronlar a au~I'Hria: c n HonJea(:iio 
do conselho, c offieio da autnridath~ JlOHWanfe, e os nwis 
termos do processo, a do dia immediafo an ullimo do pra:-;n 
tlc espera. Essas pe~·as oiJieiaPs siio da comp,.IPIH'in, (' 1ln,·m 
rartir dos commandan(Pc, das ann11::, Iins r•mmwntlanl r~ t"m 
rhefe de corpo de c:-:ercilo, e rlo~ rrr~·idenl<'~. df' rnwinci;t 
onde nao houn:r comm2ndo d" armas. 

A autoridade que publicar n PrlitaJ, qu;mdo rsle for 
affi \a do nos lngan•s pubJ im~. por mln haYrr gazr>f il ~;, f;mi 
lançar por bai\o da copia. qne drn~ srr pn'S<'ltlr~ ao eon
~elho dr disciplina, a seguinte derlar;H:fío . 

.Pelo. . . . (com mando de armas da prm inria d(• .... 
on presidnncia, 'Hl de.) sr~ tkdara !Jlll~ fJ edital roH~Ian!A~ d;l 
I'Opia af'ima, foi affi\ndo cm .... (drdnriin-se os lngm·1·s muh 
fái o edital affixado_J. (juartel ~!'neral, ou <'te., aos ... dr~ .... 
de· IR ...• 

F .... 

(posto) ajwlanl~ de ordr·n~. 

b!a dedarar:;i() Jr•, a a me~ ma ela ta do dia immr~•{i;_l( t• 
H'~ 11l!imo da c~pera. 
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IJuando o arrusaúo for snhalt<~rno ou rapiliio, o pre
~idente úo conselho será ollicial superior, e sendo o accusado 
ollicial superior, o presidente será ollieial general: em qual
quer dos casos os vogacs serão superiores ao at~cnsado em posto. 

No mesmo dia, mcz, anno c lugar no lPrmo de an
l.uaçüo declarados, congregou-se o ronsdho de imcsligaçüo 
para inquirir as testemunhas que requisitou a lim de dqHlrem 
sobre a falta de eomparceimento commetlirla pelo .... F ... 
{posto, corpo, e twme_!; a.; qnacs estando presentes, passou-se 
a proceder ;Í inquiri~:üo <lo modo que abaixo se dcdara: e 
para constar lavrou-se este termo que cu o. . . . F .... vo~al 
mais moderno escrevi c assignci. 

F .... 

lnquiri~·üo de lestPmuuhas co:nprohatorias da <H'cnsa~·;io. 

1." Tc•slt·mnnha. 

F .... (nome, naturalidadr, idade, estado, posto, c t:orpo, 
ou profissão) tcstcmuuha juramentada sobre os Santos Evan-
1~<'\hos pelo. . . . F. . . . (posto c nonw do rogai mais anf igo} 
qnr <~\CITe ns funeç1-1Cs de interrogante, a qual promctteu 
dizc·r a H~rdade que soubesse a n·speilo do <(11<' lhe fo~~e 
pPrgtmlndo; e do eos(unw nada di~;se (ou dis!ie fjllf' rra 11rinw, 
tio, mmpwlre etc., do aa11sadn,l. 

Sendo-lhe perguntado pelo .... (posto) intcrroganle se 
sabe que o .... F .... (posto, corpo e nome do accusado) tem 
litltado desde o dia. . . . tlo mez. . . . em que foi chamado 
para ~enic;-o ( on- em que devia ilJW<'sentar-~c por h;n c r-se 
fiualisado a lieen~·a rom <(lW ~e nch;mt). 

llc~sponden. . . . ell'. ele. 

Sendo-lhe mais perguntado se~ 5Hhe que o dito ... (lwsto) 
fiira declarado ausente <'111 ordem rlo dia da guarni~·;lo, e c!ta
mado por editaes que forüo publicados nos nu meros ... do ... 
(a ga::;eta) que aqui se imprime (ou- que forüo allhndos 
em ...• -) e que nfto ohslanlc até ao presente IlÜO rompa
rrrêra. 

He~pondeu . . . clr. e! r. 
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(Fazem-se todas as mais perguntas nccessarias para es
clarecimento, e tanto estas como as respostas serão fielmente 
transcriptas). 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado: c sendo-lhe 
lido seu depoimento, ratificou-o por acha-lo conforme, e as
signou-o com o. . . . (posto) interrogantc. Eu o .... l' .... 
(posto e nome) vogal mais moderno o escrevi. 

F .... F .... (a testemunha). 

(Appcllido do intcrrngantc). (posto). 

2." Testemunha. 
3." Testemunha (110 mini mo). 
~." Testemunha. 
5." Testemunha (no maximo). 

No mesmo dia, mcz, anno, c lugar no termo de au
tuação declarados, o conselho de invcstiga~·ão, depois de eon
dnir a inquirição das testemunhas, c de haver confrontado 
os depoimentos destas com o contexto dos documentos com
probatorios da ausencia i\lcgal do accusado, julgou-se con
venientcmcPtc habilitado para pronunciar sua sentença; o que 
passa a fazer pela maneira abaixo mencionada; e para constar 
se lauou o presente termo que cn o. . . . F. . . . (posto e 
nome) vogal mais moderno, cscn~Yi, e as~ignci. 

F ...• 

O Conselho de l mest.iga~·üo congrcgaclo para verifica r, c 
qualificar a falta de comparecimento que tem commettido 
o .... V . ... (posto, WI]JO, c nome), tendo entrado no co
nhecimento pelo contexto dos documentos de folhas. . . . a 
folhas. . . . que o di lo. . . . (posto) sc~1do chamado para o 
fim ele .... (o srrl'iro para que (oi chamado), deixára de com
parecer (ou- n[io fôra encontrado, c por is~o m"to rompa-
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rect~ra-) (lesde o dia. . . . (lo mez. . . . (ou -lendo-se li
nalisado a licent,:a com (lU C se achava, não se apresentúra 
110 dia. . . . do mez .... -); que fúra por isso dcdarado 
ausente em ordem do dia da guarnit,:ão, c notifictHlo a com
parecer, por cdilaes que se publicárão nas gazetas desta ... 
(on--que se affi'l:árão nos lugares publicos desta .... -); que 
já se tem passado o mez (on-os dous mczes-de espera 
concedido pelo Art. 1. o da Lei de 26 de "aio de 1 H:~:J. S('lll 

que se haja apresentado; e 11nalmcntc que todas as men
cionadas circumstaneias forão comprovadas pelos depoimentos 
de (tantas) testemunhas: decidio por unanimidade (ou-por 
maioria- de votos que está concludcnlcmcnle prova(la a 
auscnda illegal do mencionado .... F .... (posto e 1Willl') 

durante hum mez (ou-dons mezcs-) c o julgao por isso, 
nos termos da eitada Lei, réo de desert,:ão simples. Sala 
das sessões do conselho no .... (local) aos. . . . de. . . . de 
18 .... 

F .... 

(posto) presidente. 

F .... 

(posto) yogal. 

F .... 

(posto) vogal. 

ADVERTE~CJA. 

Todas as folhas escriptas do }lrocesso serão numeradas 
desde a do frontespicio até a em que os membros do con
selho assignarem a sentença. 

Quando a deserção for aggravada por qualquer das cir
cnmstancias referidas na Lei de 26 de Maio de 1835, essas 
dreumstrmcias se mencionarão convenientemente na~ Jlc~·as 



olliciae~; 11os lermos do prot'l~sso, <~ na respectiva scnlciH:a. 
na qual se declarará o acmsado réo de descrrão aggravada 
por tal c tal motivo espcci!icadamcnte. Se houver donunenlos 
que digão respeito á aggravaçüo da deserção, alêm da parte 
do eommandante do corpo lambem se annexarão ao pro~:esso. 

Se as testemunhas não souberem escrever, depois das 
palavras-- por achai-o conforme-- se accrcscentará no de
poimento- e em conseqnenria de não saber es<Tever as
signon a seu rogo F .... (uma pessoa convocada ad hoc) com 
o .... F .... (posto} inl<~rrogante. Eu, etc., etc. (mmo 1w 

fimnulario). 

l~ot•anulu.t•io JUU'll o Jtrocesso tios eons<"lhos ••~~ 
investi;;açiio de untn~ cr•hninoso~ t•nt ,:;eral. 

(Lugar da rc1múin do ('onsrlho). \nno de• 1S. 

Processo do Conselho ele im!'sligaçüo feito para rc~:onhecer 
c legalisar a eriminalitlade tlo farto de haver ..... (cita-.~r em 
breve t·eswno o facto a úwestiyar, c os nomes dos que nelle con
corrêriio, quer como agentes quer como pacientes). 

'1'1~11110 ))J·~ AlJ'I'llAÇÃ«•· 

(A) 
Aos ..... dias do mez de .... do armo de ..... , nesta 

(lugar da 1'Ctmiào), no ..... (local das sesssões) tendo-se eon
grcgado o Conselho de investigação composto do ..... F ..... 
(posto e nome) como Pl'esidenle, c do. . . • !<'. . . . (posto ~~ 
nome} c ..... F .... . (posto e nome) como vogaes; o qual Con
~f'!ho foi nonwatlo pelo. . . . F .... (tratamento, po.~to, 1wme 



I' rli!JIIIIl!lr/t: drt 1/ll/Uridadt~ 11011/l'llll/1') para rt'I"OIIJwn·r !' Jt.~a
Ji~ar a criminalidade do fado de lwn·r ..... (mcllciu11a-sc c111 

rrs11111o o facto sobre que derc versar a iuecstiuaçiiu, com re
f'r'l'elláa das pessoas que nellc COIICOITériio, quer como agentes, 
lflll'l' como pacientes), como tudo consta dos documentos que 
foriio presentes ao dito Conselho com ollieio do mencionado 
.... F .... (tratamento, posto c diynidrule da autoridade no-
I!INllllc) tle ..... (data do oflicio) e q1H~ \ão amH·xos de folhas 
..... até folhas ..... ; o refnido CoJL•ell!O, tomando <'lll con-
~id<:ra~·üo o contexto tlaquelles docnnw!ilo-;, pnssou a proceder 
aos exames comeni<•ntes a fim de lk:'<~lllJH'nllar conseiencio~a
ment<~ a commis~ão de que foi inl·mnLido: e para constar s<~ 
lanon o pn•scnle l<'rmo (\H<' cu o ..... F ..... ( JWS/o e 11111111') 

'og:ll mais motll'rno e~tTe\ i <' a.;sig;lll';. 

F ... 

jiUS/n! 

I) lugar clesla folha dt~\<: ~er O<TllJ'adn Jwlos documentos 
que forem pn~sentes ao Cons::lho pela ordt•m seguinte: 

1." Ofllcio da aulori,Jarle nomealll<~ ao prcsi1lenle JHJ!Ileatlo. 
2." Nomeação do Conselho. 
~J.o Todos os documentos q111~ li•m r·olll!l'\;io com o farto 

que se trata de investigar. 

A nomea<;ão do Cow;ellto 1kw ~1'1' ,·,:nr(·l•irli! no~ S<'!.(Uintes 
l<~rmos pouco mais ou menos: 

l'resi1lencia da l'nn incia de ..... i ou o e:reJ'ClCW da au
toridade 1wmeante). 

l'ara o Conselho de imesliga<)io <[lW em cumprimento de 
onlem desta presitl<~neia, com data de hoje (ou de ordem da 
IW/oridadc tal de tal data!, d<~H· n•rordwcer c legali~ar a cri-



minaliuade do li1rlo tlt~ lwrt•r ..... ( n•wmo das circunstancias 
do (acto a inrcstigor) sq-iuwlo com;fa dos 1locnmentos juntos 
nomeio 

Presidente. 

O Sr F. . . . . (lwslo r nomr). 

O Sr. F ..... l 1 () Sr. F ..... I pos os e I!Omcs. 

Os IJll<lL'~ imesligarão toda~ a~ rircnnslanrias n~lntira~ ao 
intlicndo f:wtn, I' organisarfío o I'OIIlJH'It•nle prot'l'~so t·nnlpro 
h;ilorio. (l,uyor) .... . d1· ...•. dt~ 1X ... 

I· •.... i u autoridade IIOIIII'Ilil/1' I_ 

í /JiyHidw/e 1
• 

O nfficio da antoridadp IIOIIIC<lille ao presidente nomeado 
tlt~n~ st~r pouro mais ou lll(~llllS da fúrma seguinte: 

lllm." .... Sr ..... 

CIH~g;Jwlo ao nwn conlwrimcnto (ou ao comhecim~nto da 
autoridade tol) pelo ronlt~'(lo dos tlocurncnlos inclusos, con
stando de ..... (me11cionilo-sc os dowmcHtos, sua. qualidadr, 
autoridade donde dimwuíriio, ,~·c., -~c. ,) que ..... ) rcfin-se 
t?m resumo o (a elo occorrido, c suas particularidades); c con
vindo reconhecer, e Jcgalisar a niminalidadc de tal facto, c 
VC'rifkar quem legilananH nte hc por ellc responsavel: tenho 
nomeado (on em virtude de ordem daquclla. autoridade de 
tantos de lal mez, lenho 1tomeado) a V •.... presidente do con
o;;elho de investi8:~cfío p:n·a ]':·r:;l'rnlar a VC'nlarle da occmTeneil.' 
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r.on~lanle tlos dlados llocnmentos jlltt!o'; ,. dl'knni11o qll<' t·ont 
os yogaes mencionados na nonw.1çflo inrlw:a pac<SI' a prorpd,•r 
HOS lermos comcnicn!cs para Ple\ar-s<~ n l'if,·ilo o lin1 qw· s<· 

lem em yista. 
Dcos gnartlc a Y ..... ( Luyru) . .... d,· ..... ,Jt: 1 R .. 

F ..... 1'u:1iurulurle !IOlPCW!Ic !. 

111m' ..... ~r. F 

]\o llH':'m\0 dia, llll':é, 1111110 ,. lll!~nr 110 li'rll"' d•· illllllll(.:<"'.o 

dP('larados, arlu.tndo-::--·,e n~unit:o o rnn .... ell;(l d:· in\~·:.;[~~~~u .. Jto; 
dt'pnis de han~r P\amina:lo o~ t!orutlll'!ii<·.; 11111' llw l'nr;to rc
mdliJos, dos qn<H'S row;la qtH' ...• 1 rlr·r/r:;·u-::e n•siftllirliltllt'll/e 

u filcto, c s1ws JWI'Iicularidllrles'; ''"''·n!o•t qtl'' 1''\1 a nw!l1or 
cntrilr no c·oHhecimenlo da y,·ni<HI", rom i:1'•:• o:11 ir l.t':'i<'lllltlllt;ts 

que •lqmzesscm sohn~ o indi•·ado hr!o " qtl{' :'1' t'í'h·n•tn w• 
cila1los dornmenlns; c h:nenrlo l'llas ,;il\o n·qui~'i'a-:h:;, ~~ I'Oill

pareritlo pl'rante o co!lsl'lho, pas:c.oll •·sh~ a inqt:i:·i-la~ r•w ., 
ahai:w SI~ mostra. E para ron~tar SI' la\I'OII ,.,,,~ ll'nHo qw~ 
PU o ..... F..... (posto c nolllr') vog;tl nwi~ nwdcnw o c~-
crc\ i c assignci. 

F ..... 

Tnqnirir;ão d1~ tcslemuultas l'lllllpmbaloria~ do fado sohn~ 
IJlll' n•rsa a imPsligar;no. 

1." T!'s!Pmuuha. 

F ..... (nome, idade, nalura/idwle, estado, profissilo e 
morarl.1.) testemunha jmameuta1la sobre os :-;autos E' angdltos 
pelo ..... l•'. . . . . (posto c 110111c) 1p1e 1''\.l'l'Ct' as l'llllri:(H~S d1~ 
inlerroganlc, a qu;·l promdl!'n di:wr a \t•rdndl' q111' :-oiiiH~ss•~ 
n n~speilo uo que lhe foss(' w·rp,nnl:uln: I' do c:~•,(tlilll' nilda 
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diSSP (011 disse IJUC l'l'rt j!l'llllO, tio, ('(Jlll]l((drc, Se., de afyum 
dos Úlllirid11os l'JII'olcido.~ 110 {i11:to). 

St~rHlo-Jhc perg111tlado se sabia que ..... (/i1:cm-s~ todas 
as pPryuntns que fiJJ'I'III.fulywlas r·om·r'llientcs para dcsl'o!Jrimcuto 
da rr'J'(fwlc do {ill'ln solirc que ?'IT.m a inecstiyacilo; c lnnto 
I'S/(!S ('01/10 as l'i'Sj!I>S{i/S SCJ'(lO {/'((IISfi'l]lfas 1W )li'I!I'I'SSO SI'Jn 

omissa o da 11H!Jl01' pari imlaridadc). 
1~ nada mais tli.'i't~, nr·m llu~ foi Jll'rgnnt:Hlo; P sen:lo-lht~ 

lido seu dt~poimt~nto, r<ilifit·ou-o por acha-lo conl'onnt~, ~~ a'
signnn-o com o . . . F .... (posto) intl'rrogantt~. E t'll o .... 
F ..... (posto e nome) Yogal mais modnno o l':'tTí'\ i. 

F .... F .... (11 lt.'lt·Jiillii/irl). 

(ljiJII'flido do lnii'J'I'O.'JIIIIle. 

:!." Tt~stt'llilllli!a 1 .. 
~l." Tl'stemunha í 1111 11111111110 . 

& c., & c., (aquelfas mais que o Conscflwjuiwrr nc
cessarias para maior c.w·larr•cimcnto da rcnlade '. 

(C 
No mesmo dia, nH•z, anno t•lugar (on nos ..... dias do 

mr.::; de... . do 011110 de . .... no mesmo luyar) no lermo dt• 
autna~·fío 'declaratlos, achando-se reunido o Cons<·llio tlt• im <'s
tiga~·fío; ·depois de hanT este tomado <~m cow;idt•raçfío os de
poimentos das (tantas) testemunhas inquiridas, reconht'rt'll que 
dt~SS!'s depoimentos n~sulta cnlpahilitlade a F ..... 1!01111', posto 
e r:rnpo do indiciado) pelos factos couslantcs dos dorumt•ntos 
anJW\OS ao presente Jli'Oí'Csso; por isso o Conselho para melhor 
oriPntar o sen juizo pda awlicw:ia do indiriado, Jlilssa :1 rC'
qnisilar s<~ll mmpan•dmcnlo, a fim 1k interroga-lo solm: os 
pontos de !file lhe prorêm nllp;lhilidadc. e para ronslar s1: 
1:1\ ron o JH·,~sctltc termo q•w <'li o. . . . F ..... (zwsto c 11om r·) 
\oé'al mais mod<:nw o <'SIT<'\ i c assigrwi. 

F ..... 

(n). 
Aos .... dias do nH~z tlt~ .... do anno de .... no mesmo 

lugar dcdarado no lermo 1k nu Inação, I'Oil1fHHcrc•u peraniP o 
ConsPiho d<• imcstiga~·fío o. . . . • F. . . . . {[lOS/o c IWIIW do 



ÍIHIÍI'I·ado) a lim de ser inlerrogndo iÍrcrrn do~; pon(nc; tpw lle 
f;;wm culpa, e consLío dos documentos junto~ ao pn·,.t•utc 
Jli'OI'~'s:-:o, e dos dt•tJOinwnto~ das ( trn1111s I t'•:;ft•tlltlt!l~us q11<~ 
I'Oill]li'O\iÍt·fío a CH!pahilirladi~ qut• ao dito. . . , pos!t• 1 n·~:tt!la 
d:l l'ndo sujeito a itneslignt:<ío; <' por is•o pa':'OII-'·'' lo!-(O 
a proredcr ao seu inlerro;.;alorio eomo nlmi"o se deri;Jra; do 
qtw para t·onslar se lavrou t~ste krmo qtw t~u o ..... F ...• 
(]Insto e nonw) vogal mais ntodt•rno I'StTt'\i c ôlssign,•i. 

F ..... 

Tntt•rrogalorio l't~ito ao ... F .... , JWSío. ro;·;:l), I' nnnu·} 
sohn1 o~ !';li·( o,; ronslaii(C's das Jll'l,':l:i do pr<'~'l'll!!' ):I'IH'•''·'", dt! 
rttj;t:; prmas !lu~ rt~sllllô! l'lllpahilidadt•. 

Foi-lhe perguntado pl'lo ..... F ..... :'posto e IWWf .. 1 qtw 
C\tln·t~ ns flllH'Ç'Üt~s 1le interrogant11, st'll uo·n••, n::liii·;:li;!:l'!t•, 
idad1~, estado e profissfío. 

llespondeo ehnmnr-se F .... sl'r na( mal tl'' .... tn .... 
annos de idnd<', Sl'r ..•. (r··Hfl(lo, riun 1111 s:,fll';l'n ', I' .••. 

(a profi~~;1o). 

Foi-lhe pergnn(ntlo o qtw tinlta a dizl'l· ;Íren·a do~; f'<ldos 
t·onstnnles <los tlocumentos juntos, e do~ dq)l)imenlos da~ lt's
temunhas, que tudo lhe foi lido, e dos qll<H!S llll' rcsulla a 
ntlpa de .... (declara-se circunstaw·iarlrnnen/1' a eulpa IJIIC os 
dorll/lll'l!los e depoimentos allrifmcm ao iutcrmyado :•. 

HPsponrlPo ... (transrreel'm-sc fielml'nlc as obsrn·açr!r·s q11r! 
o intnTogado fizer sobre o facto, c as ra:::fics qui' ]'ror lu :ir t'm 
SWl def'r•:a). 

Foi tnmhem perguntado .... & e., (j(r:,r•ln-se todas as )!1'1'

quntas q111~ {(wem fnlgwlos COIIl'l'lllf'llk' JWra esdarr'I'ÍII!I'II/o do 
íireto; r tanto r'slas como as n•spostus sr'!'ilo trrnlstTiJifrt:; com 
firlef itf, ul<•). 

Foi-lhe mais perguntano ~e tinha que nprcs<!nlar por 
escriplo consideraçües em sna tkf<•za, e lt·~ktntml!as parn cor
robora-las. 

Hespondco que tinha llllC apresentar por t•scriplo con
sidernçües em sna defezn, e produzir lcslemunlws em apoio 
tlellas. 

E ponyne nada mnis tlissr1s:-sc, nem lhe fosse pergml!a,lo, 
tl<•o-se por findo o interrognlorio, tjlte sendo-lhe lido, rnti
iieou-o por acha-lo conforme, c a~siguo11-o mm o ...• ( JW>fo) 
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inkrro;_!,an(t•. E f'tl o ... F .... (J111slo I' li OI/li'. 'o~al mais 
modemo o e"t'l't'\ i. 

F .... F .... (o iulr'J'il!f!Wlo). 

(.ljij!l'ffido do lllli'I'I'II!Jill/[i'). ( JIOS/o). 

\';-1() 11:1 IUf:ill' dt·:,[;: foi!Jns il' olt,;l'l'\it!JH'-; por ('SI'I'ijilll l!'li' 

o in:li,·ia:lo apn·":n!ar ctn s11a dl'l't·za, e as~im Hl'lÍS lot!:t:; 1>

dot'tllll''lllc~ til: <Jtte cl!<• fizer il'O!ltpa!llta-Ia. 

\os .... dias do nwz dl' .... do attno de .... , no ll]('Stno 

lugar 110 lcnuo dt: anltw<:flo flt-!'lnrado o l'un:;elho dt• i!l\('~:!i
ga<Jto depois de 1\•r l'l'ilo illlllt'\:tr no pn•st•nlt• prot:<•s•n ::s o!t~cr
Ya\·,-ws por cscripto qtll: o .... F .... IJIIIslo, ,. 11111111' do illdi
clwfo) npresculott <'111 Sl!<l ddt•za, f,,•nt rotno o,; dorutttc•tllos 
a clhs juntos, qtre l11do \<tÍ de l'ollta:; .... a !'olli<t,; .... , ft·z 
<·nmpan:n:r ns lcstt•munl!a:; que dlt· l'rouuzio para corroborar 
o seu arrazoado, e pnssott a inquiri-las romo ahai\o ~c st•gut•; 
do que para constar ~c 1<1\TOtt o prc~:culc termo que en o .... 
F. . . . (zloslo c 1WJII1') yosal tnais modt·rno c~:nt'' i c· a"si(!.IH'i. 

F .... 

lnquiri<:fln tk lPslem<lltlw,.; apn•,;puiatlas pPio .... F .... 
IJlOslo e wmw do /ll(litirulo) <'111 <'Olll!'<lJlt'OYa da accus<H;fio (\l!l' 

lhe resulta do pn•sc•nlc: ;tro<·l~~;~o. 

F .... (nunw, 1/a/ltl'!llilll/llf', itfatl1•, t•slarfot' )!/'ll(issilo)[t•s
ll'lllllllha jmame!ll;ula ~obre os :-;iill(o;; Eran;.;l'llto~; pl'!o .... F ... 
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(JWSlo e llllm•·) t[IIL~ <~\nrl' as ftiiH'ÇÜ<'S <k inll'rrogank, a qttal 
promd!Po diz<'r a VPnladP que sonh<•sse do qtw lhe fo~sc ]H~rgt:n·· 
lado; ~~elo <'O:dnnw IW<la disse (on disse SIT Jll'imo, I'OIHJIWire, 

\'c., de qul/ltflll'l' dos l'llt'nlritll!s 110 (tl'lo•. 
S<'.tHlo-lltc pl'rgunla<lo .... & r., (/it:.l'ln-.;r• lorll!:; os Jll'l'· 

!fllllf!IS <flll' {i11·cm lll'rc~·srtrias para r . .,·lol'l'l't'l' o {itr/o stjllrlimdo, 
fimnmulo-as pl'ia col!lmpo.o;i(·tlo r/a d!•fi•:l[ tio wtliriat/o ú 1111.1'

ra(·tlo drt m·rusaçtlo; I' essas Jll'l'f!llllfl/.s, dn 1/II'SIIW 111111/o IJIII' 

os /'l's )lOS I as , sertlo (i e/nu• 11l1~ l'.r!l l'(((l!ls 11 o Jl I'OI'I'SSn). 

E narla mais disse, nem lhe foi 1wrguntado; ~~ SP<Hlo-lh<~ 
li<1n o S<~ll <kpoinwnto, ratilkmHl por :~t·l:a-lo ronl'orme, e 
assignon-o com o .... (posto) inl<•rroganiP. 

E en o .... F .... (posto I' 111m11') \ogal mais nw•krno o 
<''('I'CYÍ. 

F .. F.... 11 tesl!·nw11ha;. 

l ppellido rio intnmgau/1':. 

2:' l<•:d<~lllllllha, ,\; <'., r• r!.' l'lrtis IJIIf' o iurli•·ir/1/n (ljli'I'SI'IIIt,t 

r'Jll Slllí defi·::a . 

ry . 
. \os .... <lias do lll<'Z <1<~ .... do i1111W d<~ .... no mesmo 

lngar no lcnno dr~ anltw<Jin d<'í'larado, o l'lliN'lllo d<~ Íll\c~li
f!il<:ilo, lt:n<1o pesa1lo tlt>\ id;nnrnlt~ ;1:.; raztH's <·on;;tanl•~' das JH~ças 
'llhslnn1:i;H'~' do pr<~scnl•~ [H'O<'l'Sso, <' dos <lt>poinwnlos das tes
temunhas itll[lliridas; jH!golt-sl~ rotncnÍI'Ill<'llWill<~ hahililado 
para l~tnittir sen paren~r ~ohrn o fado syndicado, c snas r:irl'llll
,;(:nwias; <'por isso passa a fnzn-lo <·omo ahah:o vai I'SJH'<'ilira<lo; 
do qne para constar se laHon o JH'<'SI'nle !Prmo qtw <'11 o .... 
F ...• (posto~~ HOllll'\ vogal mais mo<lcmo <'S<T<'\ i. c assigtwi. 

F .... 

O conselho tle imcstig;H;iio, lemln pres<'nlP pelos .... (os 
rloc!OHI'IIlos de que ro11sla o (arfo syndicado, rll'cfarrmdo-se de 
IJ!II'/11, I~ })(f/'(l qHI'In {im(O dil'i,qidos~', O!; IJIHH~S \'iiO illli\CXOS 
th~ folhas ...• , alé folhas ..•. , qtH~ ..•• 1n•lala-sc o (arlo cmno 
consta dos dotllllll'lllns\; o que foi rorrohorn<ln pt>los depoi-
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llWillo~ til' 'tantas lt•,lcllllllll:a~; tk folha:; .... a folh:!s .... : 
(('ndo tamhcn1 Jli'!'St'llk' ns n•,po,ln~ tio intliciatlo t'lll 'l'll in
terrog;atorio dt~ fn!i!a:; .... ; n' t·on,idt•nu;õcs que ciiL~ aprc-
5t•nlou por csniplo l'iil :;ua th•!"t-za de folhas .... a folhas .... ; 
('os dPnoimcnlo'i d(' folhas ... ' a f"o!ha,; .... uns :uwtas' IP'-
(('lllllllh.ns ljtH' J!l"O:!IIZiO t'lll prma de '''11 illTiiZO:Ído; JÍe til' 
pan•r<T que o fndo ron~lank dos l'i!atlos docttllH'liltb t'il:Í r·on
dudenl<'mente prmatlo; e que ~obre o dito .... F ... 'f!tdo e 
110/Jll' do i11diciado rernhe a r.ulp:Ihilitlarle do acto tlt) haver .... 
:'ml'llciona-se a clll]Ht n•sultall/1' do (ru·to syudicado com dccla
raçllo das cirnu1sfa11r·ias ayynn·w1/t'-', oH a//I'IIWIII/cs qur fi)/'f'Jn 
]!I'O!'Wias. : nfí.o Jlill'l'l't'IHio ao llll'Hno ron,dho Jll'Ot'!'dt•ntes as 
razõt•s que o niljlado t:\hihio ~~In 'llil ddt•za, nem PS lkl'oi
mentos tias !P,ICillttllhns produzidas t'm apoio t!ella~, Jlorque ... 
1dedara-sl' o nwtiro da imJII"I!I'r'dr•JJI'il/ quali(icada). ~ala das 
~:t~~'ÜP . .; do t'Oil,<'ILo am; ..•. dr• .... d,. ! ~ .... 

F .... 
[!Oslo, l'n·•idPnlt'. 
F .... 
rosto) Yog:d. 

F .... 
posto Vng;.l. 

Se o cou~clho, <Í 'i~la do inlerrogalorio, dt•l'eza, e k'le
mnnhas do indidmlo, a~senla qw~ neste niío recahe cnl]lilhili
dadt•, l;n r a, tkpois do termo F. o mesmo parecer do l'ornm
lario atl\ as paln\Tas- 1'111 prorrt dl' sr•n arra:;oado -e depois 
conliuúa do ~cguinte modo: -lu~ d<~ paref'er que o contexto 
dos dorlllllCHtos de que comia o f:tdo syndicado. <~ os <lqJOi
mentos !las testemunhas comprobatorios dellt'S l'oriío plenamente 
contrariados pelas contra prO\ as protluzi<las pelo indiciado em 
sua !lel'cza; e q11c portanto sobn• este niío recahc cnlpahili-
dadc rlo acto <le .... idrclara-sc a colpa I'OIIstanle do facto 
syndicado;· porqne .... (mcncio11ilo-se circwlslaiii'Íwlamenlt~ as 
mzürs provadas que o co11selho assenta terem destruido a cul
pabilir/1((/e rlftribuida ao ÚtdiciwliJ JH!los docwnl'ntos que origi-
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llrtl'tlll O j)J'()f:'I'SSII, I' Jil'fas /t'SftlllllllflfiS ljlli' dt'Jlll::t'I'(ÍII t'/1! 11JlOIP 

dl'!lt·s". Sala das ~~~ssücs.. & r., t·muo 1111 jill'!llulol·io'. 
St• o intlil'iado niio rompan:ri't' por q11altplt'r tllnli\o; logo 

dt:pois tio termo ~~C) lavra-se o (t•nno 1: do modo :;,·;.:uinle: ·-
Aos ... dias tlo mez tlt; .... ,'\:.,·., l'v. r.., nrto !t•ntlo t·qmpa
n•rido o iJHiieiatlo perante o roll~elllo para st:r i1!!1·rrogat!o, 
pt~la razão tle .... (declare-se o uwtiro do 1/(fO 1'/IIIIJHI/'I'I'ÍIIII'II/V 

do i11dióado); .o mesmo conselho JH~saHtlo devitlamt:nte.. & c. 
(o mais I'OIIW nu ml'sHw termo 'F . Larre-st· dq:oi,; o pa
recer rmuo o tio formnlario, snpprimintlo-'t' ;:s J><l!'!t':' que tliwm 
mspeito ;Ís t'irr.nnstanrias tia tk!'t•z;1. 

St: o t'onselho, ;Í vista dos dornlllt'lltos, t' dii~; dqwinwnlos 
das testemunhas int{uiritlas para r·onlprmatJio tio l>l'!o, assenln 
que este não cst;Í provado, on qnP t!t•llt~ wio n:snlta rulpabili
dadt~ ao ifl(\iciatlo, la na o (('J'Ulo C, do se;!.Ui11le motlo:
No me~mw ti ia, mez, anno, l\. I'., !.'\:I'., roHw un IIII'SJIIII li'l'mn 

((;, rtlt' as pala1;ras -lcslemun!l<JS inqnirid:l~-.. -1' tii'JIIIis Cllll.
tinlla COJIIO o termo (F) desde os pafu,·ms- j11lgot1-:'e ron
VI:llil~ntementc- ate o fim). Em Si'gttida ];n m-se o parcr.er 
romo o tio formulario ató as pal;nrHs- p1:lo th·poinwnlo dt~ 
1 lantas) testemunhas de folhas .... aló folhas .... -1: no pri
meiro raso snpposto eontinúa 1h·ste modo: - ht~ tlt: parecer 
que o fado ronstante dos citados tlm·umt~ntos nf1o esi;Í provado, 
porq11e. . . . 1.ledara-s1~ a raziio l'nt ljl/1' n t'l!ll-"1'11111 SI' funda 
Jl!lra nssim a/!irmar). Sala tias st~S:'.t'H'~. . . . ~.;r:·, :mmo 1w 
fi!l'nll!lario. ~o st•gtllltlo c;~so :'IIPP'•'lo ;·on!i;ll'~<'--~C assim:
he de p;m~t·er qne r.omtptanio o fa1 to t'OII~;t:~:tie dos cit:1rlos 
docHlllt~lllos t:skja em s11a t~sst•nda ronrludt'lllt'111t'lllt~ provado 
todavia tldle não resulta r11lp;:hilitlade ao indiriado ... F .... 

JIOS(O C 110/111'') porque .... Jlll'llf'iOilllO-sr' CÍI'I'I/II.~(OIII'illdilWfll(l' 
as ra::i.H's fiwilamcntadas ]!1'11/s qHru•s o I'OIIst·llw opi11u lwla in
clllpabilidadr do indiriwlo ~ab das ~,.,,~-~~~s ... & r., (wmo 
1w fonnnlari(l). 

tJnantlo ~e tratar <lo tnmo gcrwrico-ilocnn .. ~nlo~-·púde
se dar-llws a denomillnt:iio t·~perial qn(' lin•r(•m 't•gnnda a. ju~ 
risprwk1H~a militar. 

"\s folhas eseriplas do pron:,;sn st~rão todas n;IBH~rndas desde 
a do fronlispic.io até a em IJIII' os lllt'lllhros do ronstdho assi-· 
'.!.llill'l'lll O parei'C'l' 
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Todas as mais variantes que o processo apresentar pot· dr~ 
cunstancias pcculinrcs c imprevistas, serão devidamente eonsi~ 
dcradas, s1~m todavia alterar-se a fórma substancial do mesmo 
processo marcada no formulario. Comprchendcm-sc ncssns va
riantes todas as diligencias I{UC o conselho julgar conveniente 
requisitar, todas as outras provas que lhe parecer ncecssario 
colligir; cuja necessidade apresentarem as circunstandas do pro· 
seguimento dos termos do procrsso. comindo que para a ad
missão de qualquer particnlari!ladc cxtraordinaria c não prc·· 
vista, se laYrc lermo no cst~ lo dos outros que o processo contém 
declarando o que houver occorrido. 

Se a investiga(,'ão versar sobre fado uc homid1lio, offensas 
physirns c outros que tonu•m necessario corpo de dclirto, não 
se prescindirá dessa pc~·a, a qual aeompanharü a ordem da 
com oração do conselho, para o que a autoridade nomeante re~ 
quereriÍ sua formaçüo com a conveniente anticipaçilo, e em 
tempo opportuno a competente autoridade civil. 

Se o indiciado for me11or de 21 annos, o presidente do 
conselho nomcar-lhc-ha curador, !'C o não tiver; e a este se 
prestaní juramento por occasino do termo anterior ao inter
rogatorio, ao qual depois das palavras- corno abaixo se de
clara - accrescentar-se-ha - c porque se Yerificasse ser o indi~ 
ciado menor de 21 annos, o presi!lenle do conselho nomeou 
para seu curndor a F .... (posto e corpo, on emprf_qo, e nome) 
ao quai1J .... r posto:. inll'rroganle del'erio o jmarnento sobre os 
Santos EY11ngelhos, encarregando-o 1lc em boa e sã eonscienria 
defender o indiciado, e requerer o que for a bem de sua jnsti1:a; 
o que elle pronwltdt l'llmprir, sem dolo nem malícia, do m1-~~ 
lhor modo que fosse po~~.iY<'I. E para constar se lanou o 
presente termo que as!;ignimio o . . . 'posto) interrogante e 
o curador nomeaclo. Eu o. . . . F. . . . (posto e nome) vogal 
mais moderno, o escrevi e assignci. 

F .... 

F .... F . . . . r o curador). 

(A ppellído do interrogante). 

O curador assigna tamhcm o inlcnogatorio 1lepois tlo indi~ 
ciado, o que se dcclarnní no mesmo interrogatorio. 

Se as testemunlws, ~~o indieiado não souberem escrever, 
~e accreseentarú no Jepoinwnto, c no interrogatorio, depois 
dns palaYras- por adw-lo conforme - as seguintes - e em 
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eonsequencia de não saber esrrever assignou a seu mgo F .... 
(hwna pe,ç.soa convocar!a ad hoc) com o .... 1posto: interrogante 
Eu, & c. , & c. , (corno no formularia). 

t~'tn•nnda••io JtlU'a o tn•ocesso dos (~onst•Uuts th~ 
itUJuiric,~iio Jtat•a t•econhe&~•·-se o it•t•e;;ulat• 
COIUJtOrtanu~nto C a inbabilidtule tle ofticiaeS 
infet•iot•es tios corpo.'!i. 

(Lugar da reuniiio do conselho). Anno de 18 .... 

Processo do conselho de inquirição feito a fim de re
conhecer-se a incapaddadt~ para o dc~empenho tias respectivas 
funcçües ( Olt- o irregular comportamento 1 de que h e ac
cusatlo o ...• F .... (posto e nome) da .... companhia do .•. 
(o corpo). 

'I'EiliiO DE AU'I'U\.Ç,iO. 

Aos .... dias do mez de. . . . do armo de .... nesta ... 
(o lugar) no quartel do. . . . (o corpo) t·ongn~gou-se o mn
sclho de inquirição composto do major F .... , do capillio 
F .... , e do .... (posto) ajudante F .... , nomeado ]Jelo .. . 
F. . • • (tratamento, posto e nome) commandante do dito .. . 
(o corpo) a fim de reconhecer a incapacidade para o exercício 
das respectivas funcções (ou- o irregular comportamento) 
de que he accusado o .... F .... (praça e nome) da .... 
companhia: e para se passar a proceder aos termos legaes 
do processo, se lavrou o presente que eu o. . . . (posto) aju
dante F. . . . escrevi e assignei 
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Nasle lugar S<' <tjnnlüo os doeum"nlos sPguinles: 
( ." J\ollH'ar;io do ronselho. 
2." Cerl id;lo d() assentamento do nn·usado. 
3." Todos os do<:mnenlos que existirem no arcliivo, 

cópias de ordons regimenlaes, ele., que eoncorrüo para rom
provar o irregular romportamento, ou a inhahilitlade do nwsnw 
areusado. 

A nomr·a<_·;io do conselho deve ser <'onr<:hida nos se
guintes l<:nnos pmwo mais on rn<'llos: 

(Drsignação do COJpo). 

Ten<lo o .... F. . . . (praça l! uomr) da .... <:ompanhia 
rkl.. . . (rorpo) do meu com mando mostrado notoria inca
pacidade para o rlesr:mpenho de suas fn11rrtH's esp<'<'ia<•s .ou 
-manifestado irr<'gular comportamento) por isso qnc .... 
(recapitulão-sr os motit·os patrnteados de inmparidadr• ou r/e 
ú·regular compm·frmwnto) como tudo. consta dos dornm<•nlos 
juntos; e emnpri ndo que sejão esses factos n:ronhc<·idos pelo 
conselho de inqu iri<_·iío a que se refere a provi~ão do Con
liclho Suprr~mo ''liiilar de 1ô de Agosto de 1821, a fim de 
proceder-se com o dito. . . . (praça) nos termos da cilada 
provisão; para o rdf>ri<!o con~r~lho nomeio 

)Maior F .... 
Os Srs. 1 Capitão [1 •..• 

{ . . . • (]J&sto) ;~jndante F ..•. 

Qu11rtel do .... (corpo) em .... (lugar) nos ...• de •... 
de 18 .... 

F •... 

(posto) eomm:mdante. 

Na fülta de major serve o mandante; c o capilrto IH~ o 
mais antigo do 1:orpo que estiver prornp!o, á cxecp~·iio do 
da compan:lia do aceusado 
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No mesmo dia, mcz, nnno e lugar, no termo 1le au
tua~úo declarados, o mmelho de iiupliri~;ão, tendo e~nmi
natlo os documentos que patentcião a ineapaeidade (ou- o 
irregular comportamento) do aecusatlo, requisitou testemunhas 
para llepôrem sobre o~ pontos tia aer.usat;rw; as quacs tendo 
sitio apresentadas passou-se ú inquirit:üo dellas, como nhaixo 
vai especificado: c para constar se lavrou o presente termo 
que eu o. . . . (posto) ajudante F . . . t•srrP\Í c assignci 

r .... 

lllfJUit·i~ão elas tcH(CUIUUbUS COJII(li'8VUil(CS 

da nccusuc:·~o . . 
1." Teslemnnlw. 

F .•.. (nome, naturafidadr., idade, t•starlo, praça com
J!anhia e cmyo) testemunha jnramculada sobre os Santos 
Evangelhos pelo capitfío F. . . . qiH~ e\t'rre as funeõcs de in
terrogante, a qual pronwtteu dizer a wnhulc que soubesse 
rlo que lhe fosse perguntado, c do eoslumc nada disse (ott 
disse que era pri111o, tio, compadre, ele., do acw .. mdo) 

Sendo-lhe perguntado .... ele. (Fazem-se todas as per
gvntas uecf•ssarias twd1mtcs a verificar os 1!onlos de accusação, 
a.s quac.ç, a.~ sim como as r·csposlas, S(']'ÜO tra11scriptas âr
cuwstanóadamculr. 

E n11da mais disse nem lhe foi perguntado; c sendo-lhe 
lido seu depoimento, ratificou por achai-o eonforme, c as
signou-o com o capitão inlcrrogante. Eu o .... (posto) aju
dante F. . . . o escrevi. 

11 ••.. F .... (a testemunha). 

AJlpcllido do interrogante). 

2.a Testemunha. 
:J:' Testemunha (no miuinw) 
Jk• Testemunha. 
:l." Testemunha (no maximo) 

E logo no mesmo dia, mez, anno e lugar, no termo 
tle autwu;i\o declllrados, o conselho de im1uiri~;iío fez com
parecer o aceusado a lim de ser interrogado c produzir as 
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razões que tiver em sua defesa; c cffcctimmen te passou a 
interrogai-o pela lorma abaixo mencionada; do que para 
constar lavrou-se este termo que eu o .... (posto) ajudante 
F .... escrevi e assignei. 

F ..•• 

Intcrrogatorio feito ao accusado. 

Foi-lhe perguntado pelo capitão F. . . . que exerce as 
funcções de interrogante, seu nome , naturalidade, idade, 
estado, praça, companhia c corpo. 

Respondeu chamar-se F .... , ser natural de .•.. ter de 
idade. . . . annos, ser .... (solteiro, easado ou vitwo) c .... 
(praça) da .... companhia do .... (corpo). 

Foi-lhe mais perguntado se no dia. . . . de .... de mil 
oitocentos e.. . . fôra preso durante •... dias por .... (de-
clara-se a culpa). 

Respodeu-se. . . . etc, 

(Fazen1-.~e perguntas semelhantes a respeito de todas as 
faltas que o interrogado houver commettido, e dos ca.~tigos 
que houver soffrido, tudo durante o tempo que he o!ficial 
inferior; e assim mais sobre os pontos em que elle tem mos
trado t"nhabilidade no desempenho de seus deveres, sobre cujo 
objecte versar a accusação; e todas essas perguntas, bem como 
as respostas do interrogado, srrüo fielmmte transcriptas no 
interrogatorio). . 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; pelo que 
foi. dado por findo o interrogatorio, que sendo-lhe lido, ra
tificou-o por achai-o conforme, e assignou-o com o capitão 
interrogante. E eu o, . . . (posto) ajudante o escrevi. 

F •... 

(Appellido do interrogante). 

F. . . . (o interrogado) 

(praça). 

No mesmo dia, mez, anno c lugar, no termo de au
tuação declarados, o conselho de inquirição, tendo ouvido 
o accusado sobre os factos que dcmonstrão seu irregular com
portamento (ou -sua incapacidade para o desempenho das 
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fnncr:ões do respectivo posto); e julgando-se snffieientemente 
habilitado para formar seu juizo, passou a interpôr seu pa
rceer sobre o ohjceto da accusação pela maneira abaixo men
cionada!; do que para constar se lavrou o presente termo 
que cu o. . . . (posto) ajudante F. . . . escrevi e a~signei. 

F .... 

I'AHECEIL 

O conselho· de inquiriç<1o, tendo entrado no conheci
mento, pelo conte·do da fé-dc-ollieio do. . . . F. . . (praça 
c nome) da .... companhia do. . . . (corpo), e d6s mais do
eumentos juntos ao presente processo de folhas ... a lo lhas ... 
assim como pelos depoimentos de (tantas) testemunhas que se 
inquirirão, que o dito ... (praça), durante o tempo que he 
official inferior, fôra correccionalmento castiga(]o (tantas) vezes 
com.. . . (as qualidades dos castigos) pelas eulpas de .... (as 
qualidades das culpas): e reconhecendo que taes eulpas são 
offcnsiv:Is da moralidade c da disciplina militar; e prejudi
ciacs á dignidade e ao decoro que comêm a hum official 
inferior; h c de parecer unanimemente (ou- por maioria de 
votos) que o referido. . . . (praça) hc, por seu comporta
mento irregular, incapaz de exercer as funcções do posto que 
tem. Sala das Sessões do conselho do quartel do .... (corpo) 
em .... (o lugar) aos ... de .... de 18 .... 

F .... 

.Major 

F .... 

Capitão 

F .... 

(posto) ajudante. 
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Se o pro::nsso IH~ f(;ilo sún~tmle por inhahilitlrult~ do ac
cusado para o desempenho das resprrtil'as furrq·õr~s espPciat~s, 
o parecer do eonsdho scriÍ nos termos seguintes:- O con
selho de ÍIH{Uirir,fto, tendo nntnulo no <:onhecim<•nlo, pelo 
conte \lo de. . . . ( mcncioniio-se os dor:ummtos a JII'I'SI'IIlados 
para demonstrarem a inftahilidrule do ar:r·uswlo \ c pelos de
poimentos de . tantas) testt;mtwhas qne se in<tuirin1o, que 
o .... F .... (praça I! nonw) <ia .... rompanhia .... (mcn
cionilo-se a.~ razõt•s e.rpostas nos docllllll'lllos, q11e const:llwm. 
a inhabilidwlc altrilmida ao acwsrulo ; he ·por isso de pa
recer unanimemente ( on por maioria de votos) • que o refe
rido .... (praça" não esliÍ nas circllmslancias de desempenhar 
convenientemente as fuw·r,ül's 1lo posto qnc on:upa, Yislo 
lhltarcm-lhe as hahililar,õt~s irulisp1~11saveis para esse c!Tcilo. 
Sala tias sessões, ele. cd. 1

0 mais romo 110 Fonnufrtrio!. 
Todas as folhas escriptas 1lo pror.esso serão mlmeratlas 

desde as do fronlespicio até a <~lll !lllC o ullimo \ngal as
signar o parecer. 

Se as testemunhas não souberem escrever, se accrcs
centará na inquiri~·ão depois das palavras- por ach3l-o con
forme - as seguintes - c em conscqucncia tle não saber 
escrever, assignou a seu rogo F. . . . (fwma pessoa convo
cada ad-hoc) com o capitão inlerrogantc. Iu ele. ele. (como 
no Formulario. 

F'cwnaulat•io Juu·u o rwoc~t·s~o dos conselhos dt.~ 
disciJtlinn •t•íe •t•udilif"uo a dc~s•w~~iio das 

pa•ac;as dt• tn·t~f. 

(Lugar da rcuniüo do l'o11.w•l/w -l/11111 dl' 1 s ... 

rrocesso do Const~lho d(• l'lisdplina feito para qnalilkar 
a.. . . :mwll'l'o:: deserr,ão (simplrs, on llffffl'aeada) que mm
mcllen o .... F .... (praça,. lllllll11) dn .... companhia do.,. 
dt•SÍf]IW('ÜO do 1'01']10 



( H I~) ) 

TI~R\IIf) DI~ AIJ'I'U\.ÇlO. 

Aos. . . . dias do mcz de .... do anno de. . . . \a mesma 
tia! a da parte aecusaloria) nesta. . . . (lugar da reunião do 
Con.w·lho) no quartel do .... ·:designação do corpo) congre-
gou-se o Conselho de Disciplina nomeado pelo ... F ... (trata-
mento, posto, e 110111e; commandcmte do dito .... (corpo) para 
qual i ficar o •lelieto rpte mmmctteu o. . . . F .... (pr-aça e 
1101111'\ da . . . companhia do mencionado. . . . (corpo) de 
haver f'alt;u\o desde o dia .... do mez .... , segundo consta 
da parte accusatoria a folhas .... dada pelo .... F .... (posto 
I' 1101Ju•) commandante •h citada eompanhia: e pam se pro
sPguirem nos mais termos do competente processo se lavrou 
o presente, que eu o.. . . F. . . . vogal mais modemo es
l.Tevi, c assignci 

F .... 

!\.OVEil'I'I~~CJ,\.. 

Neste lngu se collocão a nomeação do conselho, e a 
parte accnsatoria do commandante da companhia. A no
meação do conselho deve ser nos seguintes termos: 

(Designacão do corpo). 

Para o Conselho de Disciplina que mando proceder 
a fim de qualificar o delicto que commeUen o. . . . F .... 
(praça e nome) da. . . . companhia do. . . . :corpo' do meu 
eommawlo de haver faltado desde o dia. . . . do mez •..• , 
eomo consta da parte accusatoria dada pelo commapdante 
da dita companhia; nomeio 

o~ Srs. l
Major F ... . 
Capitfio F ... . 
Dito F ... . 

. Dito F ... . 



ÍÂÊ..L. 

( 610 ) 

Com os quues se organis:mí o competente pror('sso soh 
IHinha presidetwia, romo prcsen~ve o Art 2." do titulo 3." 
da ordenança tiP ~~ de A h ri! de 1805. 

Quartel do .... (corpo) em .... (lv1gar; aos ... de .... 
de 18 .... 

F .... 

z10sto) f:ommawlnnte 

N. B. Nos ('(lf'JlOS cnja organisaç-ão dú tres offi<'iaes su
periores, nomciilo-se súmente mais doUto> capitães para serem 
cinco membro~ com o commandante. 

A p~rk "''''~l":•foria deve SPr r·onr·ehida nos sr~guintes 
t(~rmos: 

( Dc81fJIW('rlO do t'urpo · /)t•signaçrio da mmpanhia). 

Parte aernsaloria. 

O .... (pracn) 11 · da romp:.tnhia rio mcn commando 
F. filho de F. . . . natmal dr~ .... , que nasceu em .. . 
dP. . . . d:•. . . ; raL:;llll~ .... , olhos .... , ollicio de .... , 
f'Si:1rl'l. , ,. q•;..· ;.~::;l'nfoll pnu.·a 1: jnrou hantlciras (volun
tm i ~unm te ou oi::" : • 1o) ;: . . . d1:. . . . d(: .... ; tem li1llado 
deêde o 1[~;~ .... ,; ' :!Jez. . . . a fi': a data desta, letHio pas
sados o~ "i!1• di:~:; (h- .•spera (ou triutn, se fiJr por excesso 
dó! -~~~e;IÇ'1. 1 n,:,n::•dn: ii'J aríi!_!o uniro do titulo Jlrirneiro da 
Onlenanç:J de iH!',•' '·'•: Abril fit: mi! cifuceulos e cinco. Au
sc:ntnn-:i<: tio '(IUl:it'! ·io .... (mi 1w. llt st:u m·m;unenloe 
Pljni::an>en!n :,'1'' ..... ,~;,J!a falta-- :'oa n;JO f(H;Io c:ttctmlradas 
no q•:n:-!el ,., :: :;'<\i::n f'C'\ii'': ,-iiii'IU:ioniio-se os Jlt'ças que 
{altiroi; .. th '•'ll ";, .. ·ru:nta ni'to \ClH'ido 11111, nada falia
no) wio l'ori'" :•dr .!:; 'lO qnartd as pet,·as seguiules: 1mcn
âoníio a·; peç,t:> '} ~;, i::iit:n do f'ardanwnlo uào véntido•. Com
m~::lteu anteriormente hil>!o·;) deserç-à(:s (simples ou aggra
vadas) como censl:1 do Li' 10 de sc:us assentamentos no res
peetivo Livn, Mestre ·,m'-· :~u respeclivo Lil'm Mt•sfm não 
consw lfUC houyec"; desertado illlleriormf•nfr:-1. E para 

rm = • 
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que o n~feri•ln conste ao Conselho 11P Hi~ciplina; ~~m virltul<~ 
•lo disposto no artigo unieo do titulo quinto <la l'itada or
•leuau\.'a, fiz lavrar a presente que Yai por mim a~signada. 

Quartel •lo .... (corpo) em .... lnqar; ao~ .... •h~ ... 
de 18 .... 

F .... 

(posto) commawlanlt• 11<1 mmpanhia. 

N. B. Todos os mmwms tl!'\1'111 ~t·r ··srriplo~ por t'\l·l'll;.;o 

Qua111lo se diz- .\ttseHtou-sP do qnart.-1 do. . · t~Hpn ;-
d<:n~ I'SITI'\1~1'-SI~ Plll IUf;111' dc~Sil phrii'.P <l'; •;••gnin!;•:•, ~(: ~;e 
dt•n•nt iiS •·itTlltttslatwi;~s: ---Nilo apn•sctlh•;-sc da li<'I'!H::t cont 
que se arlwva- AusPnlou-se l'slantlo de ;:u:1nl1 • m ... -
·\ llSI~JtlnH t•slaHdtl desl;tnulo por )11!11/os: 1L::'. !:U'!!!J.< tf·· cmw\, 
~~~~~- ... - Au~enfn11-se adwwlo-s•~ o. . . mi']Ju\ c•P n•-m:h:1 
!'ara -Âusentou-s•~ k111fo o .... (I'Orpo d•· m;•.r('h::t Jl<!ra ... 
a .... do nwz .... <caso s1:ja a maJ·cha :~i li'll'f1Y dq;ois da 
a!t~'lmr:ial- Aus<•ntou--s•· •:sr;tla 11d1J a mur;ll h a, oi! 1 ~~1 ar<!d:t da 
pra~·a de .... 

Os nomes tlns Ires testemunhas a ![iH~ ~~~ tdn.~ a ali·· 
ventcncia lliiC vai no flm elo formulario, ~;~~ lan<:arflo 110 verso 
tia parte aceusatoria pelo moclo seguinte- t';ío aprese~11tadas 
para depôrem no conselho c!P di~dpli11a, as pnu,:as scgninfe~~: 

o .... F (praca c 110mc). 
O .... F .... (idem). 
0 .... F .... (idem). 

Quartel do. . . . (corpo) no mesmo dia, nwz, l' a11no 
retro declarado. 

F .... 

(posto) eommandanl1~ da c·ompnnhia 

No mesmo dia, mez, nnno c lugar, no termo ele au
tuação dedaratlos, o eonsclho tlc diseiplina JHlSSrJu a iHC[llirir 
as tcslcmunhail apresentadas para eomprovnçiio ela parte accusB
foria, na fórma abaixo mcneionada, elo que para tonstar ~e-



favrou oste termo tJLIP t•n o .... F .... 1 [IOsfo I' 1101111; wgnl 
mais moderno esrrPvi <' assi~n<'i 

F .... 

ltliJIIit•ição dus testeuuanlaus ~·on•tn•obntot•ins 
da UCCUII!U~•ão. 

I." TPslt'lllllllhn. 

F. . . . (nome, lllllll ralidad1·, úladl' r• r•starlo soldado 011, 

etc. da .... companhia tio ... mrpo: testemunha jurntn!'ll
tada sohre os Santos Evat~gPlhos pdo .... F .... (Jlw;tu t' ;w:tw 
do vogal mais graduado do Consrl/wl, a qual promellíotl d~wr 
a verdade que soubesse a respeito do <JII<' Ih<~ fosse pergun
tado; e do cosl11nw nnda dissn on disSI' ljllf' <Til primo, 
tio, etc. do accusador 

Foi-lhe JWrgunlado sp sahe qnP o. . . . F. . . . ~ lll'a('rt 

c nome) titft<Íra (ou 111/o sr· afl/"t'SI'IIIam da litr•tt~·a dt~sde o 
dia .... do mez .... 

llespondeo que sahe, ponpw. . . . r!f•tlrtrrr·sl' 11 raç·tlo . 
Foi-lhe mais perg11ntado S<~ salH~ se o dilo soldado, ou, 

etc. leviÍra ( lars c tar•s) pe<;as do seu arrnanwnto, equipamento 
c fardamento não vencido, por isso qun estando em p<HI.er 
delle não apparecem. 

Hespondeo ... & c, (se a testemunha af!irnwr q11r sabl!. fw 
preciso que o intcrm.r;ante }JI'rfJIUtlr•, t' !'/la n·sli(JIIda, qual a 
razão por que o .mbe;. 

11'oi lambem perguntado., .. ele. (interroga-sr• a teste
munha a respeito de cada huma das circumstancias que ag
gravão a dwwção). 

E nada mais disse, nem lhe foi perguntado; e sendo
lhe lido seu depoimento, ratificou-o por achai-o conforme, 
e assignou-o com o .... (posto) intcrrogante. E en o .... 
vogal mais moderno o escrevi 

F .... 

(Appellido do interrogante) 

F. . . . (a testemunha). 

praça). 

2." Testemunha. 

a. d Jestemunha 



( li! !I 

No mesmo dia, mcz, anno e lugar, no lnrno da an
twu:iío dedarados, o conselho de di~ci plina, h;n <·wlo enrn
nHlo a inquiri<_:ão das testemunhas romprohatorias da acru
sa<_:,;to, e achando-se habilit;u]o para prollllllt'iar sua ll(~ris;lo 

sobre o contexto da nw:-<ma aceusa<_:<1o; passa a fazel-o pelo 
modo abaixo referido; para o IJUC se lavrou o presente termo 
que cu o ... , F . . . ([JUSto e nome) vogn I mais moderno o 
escrevi c assignci 

F .... 

O ronsPlho de disciplina (PJHlo l'lll 'isla a park do .. . 
F. . . rzwslo c IIOIW', COllllllandanle da ... companhia do .. . 
(corpo) aecusado o. . . . F. . . . jli"ll{'ll r 1/IIIIIC) da mesma com
panhia 1le haver faltado desde o dia. . . do llli'Z .... ; e M~im 
muis os depoimPnlos das tres ((~Stl~lllllllhas inquirida~, os qwws 
eomproviío a mt•snw parte; c!Pridio Hnanimenlen!P yu- por 
maioria de votos--) qualifir<ll', romn qualifira, 1lcsertor o 
mesmo .... F ... ·JII'!l('a, t' Jlll!llt' por h a\ I' r !"aliado dmanl1~ 
oito (ou trinta) dias I'.OllSI'I'illi\os; sua •ks!'n:rw a .... (1111-
mero ordinal drt dr•st'l'riio) por t1·r jiÍ d1•serl1Hio ta11las) Vt~zcs 
(ou- por nunca ter desertado-\ anlerionnentl~; e e~sa de
serção simples (ou- aggrava<la pela circumslanria de .... 
ele. ele.) 

Quartel do. . . . (corpo) em. . . . (lugar: aos ... de. o o 

de 18 .... 
F .... 

(posto 1 eornmandanll', pn·sillenlc. 

F ...• 
(posto) vogal intcrroganlt~. 

F .... 
(posto vogal. 

F .... 

(posto) vogal. 

F .... 
(posto: vogal. 



( H20 ) 

A data da partn acrnsatoria lw do !1." (ou :H") rlia da au
sencia; e do mesmo modo a dos lermos, e dr~cisiío do eonsellw 
rle disciplina, por isso que o proeesso dt~ve ser feito no dia im
metliato ao ultimo do prazo de ausencia que constitue deserr<lo. 

Todas as folhas do processo serão numeradas destlt) a 
do frontispício até a em tlUC os nwrnhros do consdho as
sig-narcm a dt)eis;1u. 

Para verilknr-st~ tJIH' as (W<.'<lS tlt~ annamt•n!o, equipa
mento e fimlanwnlo wlo Yt~rwido, pt~rlt>nt·entes ao aust'lllt~, 
nilo appareeem no quartel; logo tjue se n~t·onheet•r a ausew:ia 
o rommandante da companhia, t~ na li1l!a tks!t: o oflit-ial 
de dia, que sempre dt:vt~ haver em cada hnma, on o oflieial 
infi?rior que a sargenf.t)ar, chamaJtt!o Ires praras da mesma, 
revistará o nrmamento, e Indo o mais qne JH'rlencer ao au
sente; e li•wwl.~ huma n~lar;l,l th~ todos os Dhjt~rlos tlt~ nr-
mamento, equipamento, e li•rdamento niío venddo, cuja falta 
enr:onlrar, nwnrion:d-os-ha na priiiH'ira Jlilriiripar;lo !file S<' 
der da auscncia no n~S(H'd[m m;tp:•a diario: ~~ t·,;~es objedos 
serúo os unicos t:nja fillla S<~ dl'le rd:tlar na p;ll·fn <ll'tnsa
toria. O mt:smo pratit:arllo os cot:nn:tndanlt•s dt~ deslat·aHwnto 
a respeito de~ pra~:as que do nl<'~nlo deserlan~m. O rom
mantlanlc do corpo, logo rpw n·rebt)r a parte acrusaloria, 
verificar;í se as fallas nella rderidas r·or~t·onlilo rom as IIH'II-· 

eionadas na primeira parlieip:u:iío. As tres prarns qne ;tssisLi·
rcrn á veril.iea~:ilo das faltas do armamento, equipamento e 
fardamento do nust~nle, St)l'fio as lestr~rnunhas tJIIe devem 
rlepôr no processo tio eonsdl~t> d,• dist·iplina. 

Quando a lll'a~·a tiver tlcst~ll<:amiultatlo pet,:as tle U]lli
parncnto, e de fanlamenlo nüo vt~lll'ido, o conselho em sua 
decisão, depois de declarar a eirnunstanria aggravantc da 
deserçiío, ou a qualil.icarilo, se filr simples, aer.:resceutará---
0 conselho Julga tamhern que o aceusado desencaminhou as 
seguintes peças de eqnipmnento, e de fardamento não ven
cido; a saber .... (declariio-se a.~ peças). Quartel, etc. (como 
no Formularia). 

Quando as testemunhas niio souberem escrever, depois 
das palavras- por achai-o conforme- se accrcseentarü -e 
em consequencia de nii{) saber escrever assignou a seu rogo 
.F.. . . (huma pessoa convocada ad-hoc), c o.. . . (posto) 
interrogante lu o .... F .. (posto c nome) ele. etc. (como 
no Formularia). 

------
• - @."'"""'_'_•-c• • ~ m..... ..... --...... ,,... " 
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l•'nt•n•nlan•io Jtat•a o Jti'Of>t•sso dos t•onst•lhos dt~ 
dt"IOit'iftlina •1n•• dt~vean Jul~an• nl'i tn•at•ns •In•• 
t•onutteUt•tn uust~ueias nuticwt~s "'"~ h•t•s dias. 
'"~ naentn•cs tle oito. · 

Proec~~o •In ronselho de di~riplina feito para julgar o ... 
F .... (praça 1: uume) da .... rompanhia do .... (corpo) pelo 
delicio que commctlen de auseneia illegal durante .... (tanto.~) 
dias. 

'I'I~RlliO 1111•~ JHl'I'IJJ\~.'ÃO. 

Aos .... dias do mez <I•~ .... do armo de .... nesta .... 
Ju!Jill') no quartel do. . . . (corpo) cm1gregou-se o ronselho 
de •lisdplina nome;Hlo pelo.. . . F. . . . ( tratmne11to, JIOslo 
c nome) commandante do dito. . . . ( cOIJIO; para julgar o .. . 
F .... (praça e nome) da .... Companhia, accusado pelo .. . 
F .... (posto e nome) comnumdanle da me~ma companhia de 
Jwyer faltado desde o dia .... do mez .... , apresentando-se 
(ou-- sendo capturado -) a.. . . do mez .... : e pnra se pro-
seguir nos termos legacs do processo, se lmrou o presente, 
que cu o. . . . F .... I posto t: nome) vogal mais moderno 
escrevi e nssignci. 

F .. 

~·' 



• 
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ADVEilTENt'l~l~. 

Ajuntão-se neste lugar os uocum1~ntos scguinll's, pela 
onkm da indic<H:ão: 

1." NoHwação do conselho. 
2." Parte accusaloria do mmmandanle da companhia. 
:3." Fé 1le ofTicios da pnt~·a arcusada. 

A nomea(·áo do conselho tlen~ ~e r nos lermos sl'gninles: 

')J1•signaçiío do coJpo). 

Para o conselho de disriplina que l<~m 1le julgar o ... . 
F. . . . ipraça r~ nome:' da.. . . companhia do rcferid<"• ... . 
(c1npo) pelo ddiclo de auseneia illegal por .... (tantos) dias; 
do qual conselho sou presidPnte , •·m virtude do Art. 2." do 
Ti!. :3. o da Ordenança de !l de .\hril d•~ 1805, nomeio 

l
r Major 

, Capitão 
Os Srs. : Capitão 

Capitno 

F .. -. 
F ... -
F ... . 
F .. -. 

• 

Quartel do .... (corpo) em .... (lugar)aos .... de ...• 
rle 18 .... 

F .... 

(posto) Commnndante. 

Nos corpos, cuja organisação dú tres officiaes superiores, 
como todos são membros natos do eonselho, nomeião-se só
mente mais dons capiWes. 

A purle aeeusutoria deve ser cmu:chitla nos seguintes termos: 

(Designação do cmpo, . (Designação da companhia). 

Parte ae1:nsatoria. 

O. . . . (praça) n. o • • • • da companhia do meu eommando 
F .... que tem faltado rle~dc o (lia .... do mez .... apresentou~ 
~e voluntariamente a .... (o11 --foi •~apturarlo a .... - ). E 



para qtw n~sim constt~ ao (onsdho de tli~riplin:t qtw th•rp jul
ga-lo nos IPrmos do Art. 2." tlo Tit. :t" dn Onltmança de 9 
tlt~ Abril de 1S0;), fiz lavrar a presente que assignci. Quartel 
do .... (rmpo) em .... (lugar) aos .... tle .... de 1S ... 

F .... 

(posto) Commmulanlt• tia t·ompanhiu. 

No verso desta partieipação irão os nomes das testemunhas 
qtw tkn~m dcpôr sobre a ausencia do aceusado, deste motlo: \ 

São leslcnmnhas tia ansencia tio aceusatlo as praças se
~uinles. 

F .•. 'I F .... (Jlrarns c twlltt's). 
F ... . 

Lugar, rlia c éra rdro dednrados. 

F .... 

(po.çfo) Commatulante tia t'ompanhia. 

No mesmo tlia, mcz c anno, no termo (k auluaç.fio rlc
darados, aehantlo-sc reunido o Consdho de disr;ip!ina, e 
tomando em consideração a pm'te aeeusatoria do.. . . 1:<' •••• 

(pmça e nome) t.la. . . . companhia; assc•nton de inquirir as 
testemunhas eomprobatorias de lia, a fim de vcrific;ar o dclicto 
do accusado; o que passa a fazer nos termos abaixo men
cionados: e para constar se lanou o presente que cu o .... 
F .... (po.çlo r noml'\ vogal ma i~ rnoclerno eserni e assignci. 

F ... , 

ln•1niri~ão dus testenaunitas cotnpt•obattn-ius 
dn pau·((~ aecusntorin. 

1.' Teslt~IHmtha. 

F .... (nome, naturalidade, idade, estado, praça, com
panhia t' corpo) testemunha juramentada sobre os ~antos Evau-



( ()~!j. ) 

gclhos pelo .... F .... \]JOSio e nome do vogal mais graduado' 
que exerce as funcçõcs do intcrrogantc, a qual promcttco 
dizer a verdade que soubesse do que lhe fo~se perguntado, 
e do costume nada disse (on disse ser primo, tio, comprulre 
![c. do accusado). 

Sendo-lhe perguntado se sabe que o. . . . F ..•. (praça 
e nome) da .... companhia faltara por espaço de ...• (tantos; 
dias consecuthos tlescle. . . . do mez. . . . até. . . . em que 
se apresentou (ou- em qne que foi caplnrado-:. 

Rcsponclco, c'V. c. 
(Seguem-se aquellas mais prrguntas que forem Julgadas 

necessarias á comprovação do facto, as quaes, bem cmno as 
respostas, serão transcriptas 110 Jlrocesso ). . 

E nada mais disse, nem lhe foi pcrguntndo: c sen(lo-lhc 
lido o seu depoimento, ratificou-o por acha-lo conforme, e 
o assignou com o.. . . F. . . . (posto ,1 interroganle. E eu 
o. . . F. . . . (posto e nome) vogal mais moderno o escrevi. 

F .... F .... (a ll's/cmHIIha). 

(Appellúlo do interrogante) (J1raça) 

2." Testemunha. 

3." Testemunha. 

E logo no mesmo dia, mez, anno e lugar no termo de 
autuação dedarauos, o Com:elho de disciplina, dawlo por linda 
a inquirição de testemunhas comJ1rohatorias da accusação, 
fez comparecer perante ellc o acemado a fim de interroga-lo, 
e ouvir a sua defesa verbal, o que teve lugar conforme abaixo 
se declara; c para constar se Jauou o presente termo que 
eu o. . . . F. . . . (posto e nome) vogal mais m odcrno o cs-
crevi e assignci. 

F ... 

lutet•t•ogatoa•io do accu~atlo. 

Foi-lhe perguntado pelo. . . . (posto) interrogante seu 
nome, naturalidade, itladc, e'tado, praça, companhia c corpo. 

Respondeo chamar-se F .... , ser natural de .... , ter ... 
annos de idade, ser. . . . (solteiro, casado on viuvo:, e ter 
praça de. . . . na. . . . companhia do. . . . 1corpo 



Foi-llH~ perguntado se tem sido pago de seu ~oldo, c\apc 
c fanlnnwnlo. 

HespoiHlcn. . . • & c. 
Foi-lhe mais perguntado se tem liuo, ou omido ler os 

artigos 1lc guerra e as novas ordenanças. 
He~pondeo .... , & c. 
Foi-lhe tnmhem perguntado se sabe porque c~tá preso, 

c vem rcsponucr ao Conselho de disciplina. 
llcspon1leo .... , & c. 
((7oH/Ímdío-se as perguntas que forem neNssarias, entre 

as quaes as de quando, I' porque faltou, andando .... (tantos) 
dias ausente; se tem alguma cousa que allcgar em sua de
fi•sa, se tem donmH'nlos a apresentar, c testenumha.ç a pro
duzir. Todas essas perguntas c respostas scrlío exaradas no 
Jii'OCCSSO. 

E nada mais tendo que dizer o accusado, nem lhe sendo 
pergunl:Hlo, dco-se por findo o interrogatorio, que, sendo-lhe 
li1\o, ralilkou-o por acha-lo conforme c assignon-o com o ... 
(posto) interrogantc. E cu o .... F .... (posto c nome) vogal 
mais moderno o escrevi. 

F .... 

(Appellido do interrogcwle) 

(F .... o accusado.) 

\praça.) 

N. JJ. Se o acc11sado tem dowmentos a apresentar em 
sua defesa, funtão-se ao processo logo depois do intcrrogatorio; 
c na folha seguinte a clles lavra-se o termo que adiante vai 
mencionado, c abaixo deste a inquirição das testemunhas de 
defesa, havendo-as. 

No mesmo dia, anno c lugar, no termo de autuação de
clarados, o Conselho de disciplina, fazendo retirar o accussado, 
c juntando ao processo.. . . rncncionão-se especificadamentc 
os documentos) que ellc apreseutou em sua defesa, passou a 
inquirir as testemunhas por clle produzidas, pelo modo que 
abaixo se declara: e para constar se lavrou o presente lermo 
que eu o .... F ... (posto c nome) vogal mais moderno escrevi 
e assignei. 

F .... 

\ 



((i~(;) 

da~ h•stt•.anunlua~ clt~ d•·l1·~m 
nt•t•nsnclo. 

1." Tt•stt~munlw. 

F .... (numc, naturalidade, úlade, estadu, prufissiio ,. 
morada) testemunha juramentada sobre os Santos Evaul-\elhos 
pelo. . . . F. . . . (posto e 1101111~) que exeret~ as fttnrçüt~s dt~ 
interrogunte, a qual promelleo dizer a venladt! qtw souht·s~P 
sobre o que lhe fosse perguutado, e do costnnw 11atla tlisst~ 
(ou disse que era tio, prúno, compadre, !;{c., do acntsadu". 

Sendo-lhe perguntado. . . . (os pontos capitw•s r rirnw
stancias essenciaes da defesa do accw;ado;. 

Respondeo .... , & c. 
(Seguem-se as perguntas que o Conselho jui!Jar ('()Jtrcnl

cntes; e tanto estas como as respostas Sl'riio l?scriptas 11o p!·ort•sso:. 
E nada mais disse, nem lht~ foi perguntado; e sendo-IIH· 

lido seu depoimento rat.ifiron-o por acha-lo conforme, e as
signou-o com o .... (posto) interrogante. E eu o .... F .... 
(posto c nome) vognl mais motlt~rno o t'StTeYi. 

F .... F . . . . r a t1•stcnnw fw 

~-" Tt~skmunha 

( ~~~ as -ma1s que n ru:rusado aprrsrntar) 

No mesmo dia, mez, anno e lugar, no termo de autuação 
declarados, o Conselho de tliseiplina, depois de avaliar o con
frontar as provas da aewsação e da defesa do aceusado, julgou
se snfficientemcute habilitado para proferir sua sente11t;a; P a 
fim tle o fazer se lavrou este termo que cu o. . . . F .... 
(posto c nome) vogal mais moderno o escrevi c assignci 
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() Conselho lle discipliua iÍ rista lia partl~ do .... F .... 
(posto e lWIIlc) commmulantl~ da .... ('.ompauhia do .... (coqw) 
de haver o .... F.... ·l'rara e nome) lia nwsma companhia 
faltado por espaço de .... (tantos\ llias r·orN~rutivos, o que 
foi tom provado }!Cios depoimentos de .... 1 trmtns' tesll~munhas: 
e iÍ vista do interrogatorio, dortmH~ntos e dl~poimeutos das tes
temunhas do accusado, lJUC ru}o prorellem ponpw .... (declara-
se a razão da improcedencia;; julga o rrime lle ausencia illcgal \ 
eondudentemente provado e o a('(~usado llPlle l'OII\'Cn('illo: por
tanto, nos termos llo Art. 1." (ou do Art. 2."·! llo Til. 2." da 
onlenança de 9 de ,\ hril de J RO.), o r:ondt~r{ma a hum 11wz 
lle prisão no .... (rorpo: irulo <Í esquadra lle l~nsino lluas vezes 
por dia ( on- a.. . . tlias de prisão, tlohro dos que faltou, 
fazendo da mesma prisão o seniço que lhe competir, e i11do 
iÍ esquadra de c11sino nos dias tle folga lmma \ez por dia). 
Sala das sessões no qnarlel do .... !pnpo) t~lll .... (luyar) 
aos .... de . . . . de mil oitocentos ... . 

F .... 

( JWS/o) Commantlanlt~, presitlt~Hte. 

F .... 

(Jwsln 1 vogal. 

F .... 

F .... 

( ]JOS{O '1 voga 1 

F .... 

,. posto· vo~ai 
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s~~ o conselho jnlgn as razi""1es e proras do accusado va-· 
liosas, lavra a scnlenra até ;Ís palavras- testemnnhns do nccu
sado- e depois eontinúa deste mo1lo: - !JtW julga legars e 
fidedignos; nbsone o dito nccusado do (Time de ausenda i Ilegal 
por haver elle justillcado mnr:lwlentemPnte a cansa dessa au
sencia. Sala das sessões, & c., c1mw no {i11'11111lario. 

Se o aecusado conft>ssa o crinH~, (~ nflo se defende delle, 
o Conselho, depois do intnrogatorio, Jarra o termo pn'para
torio da sentenç·a como estú no formulario com a troca da pa
lavra-defesa-pela de- interrogatorio-; n proláe a sen
tcnç.a lnmhem como a do formula rio, supprimindo o que se re
fere iÍ defesa, mas m<'ncionando o que teve Prn vista o inter
rogatorio. 

Deve-se tomar em eonsidenu.·;lo ns mais varinnles que o 
curso do processo apresentilr, mas s1~m afastar-se !los lermos 
substancincs marcados no fonnulario. 

Todns ns folhas cscriplas do proce~so ~crflo numeradas 1lestle 
a do frontispicio nt6 n <'lll que o ultimo membro <In Conselho 
assignar a scntenra. 

Nos termos tio processo, e na parte accusatoria, não serflo 
admitti!los algarismos nem abhrc\iatnras. 

Quando a praçn tiver dcsencnminhado peças de armamento 
equipamento e fardnmcnlo não reneido, o eommandante da 
companhia o mencionará na pnrte m:eusatoria depois das pala-
vras-que tem faltado desde o dia .... do mez ... - accresccn-
tando as seguintes-havendo desencaminhado .... ( declarão-se as 
peças).-Ncste caso, no IIm da scHteH~·a o Conselho accre~eentará 
- O Conselho julga tambem que o accusado desencaminhou as 
seguintes peças de armamento, <'!Jnipamcnto c fnrdamcnto não 
vencido~ a saber .... ldeclarão-se as peças>. Sala das sessões, 
& e., & e., (como no formulario,. 

Quando as testemunhas c o aeeusado nüo souberem escre
ver, accresccntar-se-hn no depoimento c no intcrrogatorio de
pois das palavras-por acha-lo conforme-as seguinte-c em 
consequencia de não saber escrever, nssignou a seu rogo F. · .. 
(huma pessoa convocada ad hoc) com o. . . . (posto) interro
gante. Eu, &c., &c., (como no formularia). 
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COLLECÇ.\0 DAS LEIS DO HIPElHO DO BIUSIL. 

18.)5. 

TO}!O 18. 1'.\l.lTE 2." SECÇ;\O. 72." 

DECRETO N." 1.681- de 28 de Novembro de 18.)5. 

Estabelece o numrro de Professores adjuntos que derern ter 
as Escolas Publicas de instrucção primaria do il1tmic1jJio 

da Cdrte, em relação á sua fi'equencia. 

Attendcndo 110 que representou o Conselheiro d'Est11do 
Tnspedor Geral da instrucção primaria c sceundaria do Mn
nicipio da Corte, ouvido o respectivo Conselho Dircctor, para 
a execução do Artigo 3l do Dec.:rcto N. o 1. 331 A de 17 de 
Fevereiro do a uno passado : Hei por hem e'tabclecet· que 
cada Escola l'ublica de iustrucção primaria, cuja frcqncncia 
cllectiva c real por mais de hum anno exceder de 50 atum
nos, tenha hum Professor adjunto; dons as que contarem 
mais de cem, c tres as que tiverem numero superior a 150; 
havendo mais tres alêm dus que forem nccessarios nesta pro
porção. Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, do Meu Conselho, 
l\linistro c Secretario 1l'l~stado dos Ncgocios do Impcrio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
.Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oitocentos cin
cocnta e cinco , trigcsimo quarto da Indcpcndencia c do 
Tmperio. 

Com 3 Hubrica de Sua Magcstarle o Imperador. 

Lu:·::, Pedreira do Coutto Ferraz. 
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A /1tn1 11 I !J 11111 as d i8posiçt!es do Ney 1tl 11111 enio dos Correios, 
que hrci:r:olt com o Decrr·to 1\'. o :l9!J de 21 de Dezem

bro de lHH. 

Attendenrlo ao tJIW Me representou o Director Geral dos 
Correios, c Tendo ouvido a Serção tios Negoeios do Jm
perio do Conselho d' F:stado : Hei por bcrn llecrctar o se
guintc. 

Art. 1." As malas que tiverem tle ser rcmclti<las, só
mente por mar, de hnma~ para onlras Administrações de 
Correios, levanío em lugar 1las l!,las nominaes, de que traía 
o Art. !H tio Regnh1mento de 21 de Dezembro de 184h , 
simples faeturas , nns qnacs se declare, sob cada huma 
das letras do alphahcto, o numero de cartas e mais pa
peis dirigidos a pessoas , cujos nomes eorncçarem por essa 
letra e a sua totalidatle. Estas factnras ficarão registradas 
nos cadernos d~ que faz mcnt;ão o Art. 9:l rio dito Hcgu
lamento. 

Art. 2. 0 As disposições do Artigo antecedente são tam
hem applicavcis ás malas que por qualquer das ditas Admi
nistrações tiverem de ser rcmettidas á da capital da Provin
cia do Amazonas , c ás Ageneias das Cidades de Santos e 
Hio Grande do Sul, e vice-versa. 

Art. 3. o No lugar do destino serilo contadas todas as 
cartas e mais papeis rer:ebidos, e~ quando falte algum, a 
respectiva Administração daní. disso parte <Í que tiver feito 
a remessa, indicando a letra soh a q uul estiver comprehcndido 
na faelura. lgunl parlicipaç:lo scriÍ feita r}nan<lo se achar 
ele mais algnma carta on qualqner outro papel. 

Art. h" Na remessa e recchinwnto elos oflicios, autos, 
e ('artas seguras, c 11a entrega de lotla a eorrcspondencia, 
eontinuarão a ser observadas as disposit;iH~S dos llegnlamcnlos 
em vigor. 

Art. ;)."' Só pagarilo porte duplo as cartas <~ mais papei~ 
que forem levados iÍs Administrac:iíc~• ~~ A!-!t2ncias dmante a 
ultima meia hora do prazo , ele qnP trata •) Art. ! 1 O dc• 
rel'crido H.egulamcnto de 21 de~ llezembro. 

Lniz Pedreira elo Coutto Ferraz, do Mcn Conselho .. 
)Jinistro e Secretario <l'Estado do<; Nr;wrio~ tio fmperio, 



( 631 ) 

<lssim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e oito de Novembro de mil oitocentos 
cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Imlcpendencia c do 
Impcrio. 

Com a Rubrica do Sua Magcstatle o Imperador. 

Luiz l'edrm·ra do Coutlo Ferra::. 

DECRETO N.o L683- de 28 de Novembro de 1855. 

Abre ao jJfiniAtcrio do lmperio hum credito e:l:lraordinario de 
15.000-7;:"000 para occorrer á,ç despezas com o Impet·ial Ins
tituto dos meninos crgos, no e:rereicio de 18;);)- 1 R56 

Niio consignando a Lei do orçamento vigente quantia 
alguma para occorrer á despeza com o Imperial Insl i tu lo dos 
meninos cegos , c sendo urgente a dita despeza; Hei por 
bem, Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, na conformi
dade do § 3. 0 do Artigo 4. 0 da tei n.o 580 de 9 de Setem
bro de ts;,s, Autorisar o Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios do Irnpcrio a despender com este ohjecto, no 
nctual exercício, a quantia de 15.000;!tl000, igual a que 
fôra ultimamente decretada para o proximo futuro exerci
do de 18;)6 - 18;)7; devendo este credito extraordinario 
ser incluído na proposta, que opportunarnente será apre
sentada ao Corpo Legislativo, a fim de ter definitiva apvro
vação. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Jmperio, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte oito de Novembro de mil oitocentos cin
coenta e cinco, trigesimo quarto da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

/_uiz Pedrrira do Cottllo Fara;:;. 
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COUECÇ~O DAS LEIS llO lMl'EHIO DO BlUSlJ •. 

1S55. 

TO~IO 18. 1'.\IITE 2.' SECÇÃO 7:~." 

DECRETO N.o 1.ü8's-t!P :w de Novembro de 18;);). 

lJlarca o nnlrn{[(lo do P1·omotor Pubhco da Comarca de 
S . .José de .~f1jJiblí, creada 11a Prorincia do llio (Jraudc 
do Sorte. 

Hei por bem llerretnr o ~eguinfe. 
Ficn marcado o ordenado annnal tle quinhentos mil réis 

ao Promotor Publico da Comnrra 1le S .. José de l\lipibú, 
rreada por tci da A~semiMa Legislativa da Provinria do 
Hio (;rande do Norte . 

• Tosé Thomaz l\a huco de Arnujo, do l\len Conselho, 1\li
nistro c Secretario d' Estado dos Negneios Ja .Justiça, ns
sim o tenha entendido c faça executar. Palncio do Hio tle 
Janeiro em trinta de Novembro de mil oitocentos rinmenfa 
e cinco, trigesimo quarto da Tndependencia c do lmperio. 

Com a Hnbrira de Sua MageslatlP o Tmpenulor. 

Ju:;1: Tlwma:. lYabuco de A rauju. 
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COLLECÇÃO JUS LEIS DO 1\lPElUU llU BLL\.SlL. 

TOMO 1~. l'AUTE 2.• 

llECI~ETO ~-· 1 .ti8;) -de .) tlt~ llt•zt>mhro ti.~ I S.-).) 

Fixa definitivamente as gratificrtçtics tjtte, IÍ titttlo de orde
nados, percebem os /:'rnpregado.s da Secretaria do Tribwtal 

do Commercio da CaJiital do lmperio. 

Conformando-)le com a Consulta tio Tribunal do Com
merrio da Capitnl do Imperio, tlntada tle 17 tk Novt~rnhro 

dt: tS.);~, e ;Í vista do Art. 28 do Titulo unico rla Lei nu
mero 5i)6 de 25 de Junho de tS.j(), Hei por hem Fi\ar 
dt~!initivamcntc as gratifica~·õcs que, iÍ titulo de ordenados, 
pen·ehem os Empregados tla Secretaria tio me~mn Tribunal, 
l'onform<~ a Tahella qtw com pste hai\a, assignada por .José 
Thomaz Nalmt'o t!t: Araujo, do ~lt'll Conselho, Ministro e 
Senl'lario d'Estado dos Ncgodos da .Justiça, que a~sim o 
lenha •~nlelltlitlo e fa~;a executar. Palat'io do llio de .laneiro 
em dnco de nezemhrn dt~ mil oitocentos rincocnta e cinco, 
trige~;irno quarto ela Indepcll(lellda e tio lmperio. 

Com a ltuhrica de Sua Mage~latle o lmperatlor. 

.José Tlwma::; .Yabuco de .llwyu. 

1'abcl/a da.ç gratificaçiícs que, á titu.lo de ordenados, siio 
fi.cadas dcfmitilJatncnle aos /~'mpreywlos lia Secretaria do 
Trilmnal do Commcrcio da Capital do lmperio, de que 
trata o Decreto N." 1.685 drsta data. 

Ollicial l\laior .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .!~00 ;til 001) 
2 Escripturarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 1 . ()()();til 000 
2 Amnnucnscs ....................... tl 1.200;t"POOO 
I Amanucnsc interprete............... 1..'iOO;tllOOO 
1 Porteiro. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 200 ;til 000 
I Ajudante do mt:smo............. . . . . 720;t!l000 

Palacio do Hio de .Janeiro Pm :l de Dl'zemhro de 1800.
JoséThoma-::; Nabuco de Araujo. 



DECHETU N." J.ô86- dt~ 5 dP llezcmbro de 1S,);,. 

Fixa a8 gratificações que devem perceber os empregados da 
Secretaria do Tn"bunal do Commercio da Província do 

JJ[aranhii.o. 

Conformando-}le com a Consulta du Tribunal do Com
mercio da Província do !Uaranh;ío, datada de 31 de Outubro 
proximo passado, e á vista do Art. 28 do Titulo unieo da 
Lei n.o 556 de 25 de Junho de 1850: Hei por hem Fixar 
aos Empregados da Secretaria do mesmo Tribunal as gratifi
cações constantes da Tabella que com este baixa, assignada 
por José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\leu Conselho, 1\Ii
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , · que 
as5im o tenha entendido c faça cxeeutar. l'alacio do Rio 
dP Janeiro em cinco de Dezembro de mil oitocentos eincocnta 
c cinco, trigesimo quarto da Independencia e do lmperio. 

f:om a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Jose Thomaz Nabuco de Arm~.fo. 

Tabella das gratificações fixadas aos Empregados da Secre
taria do Tribunal do Commercio da Provincia do lJla

rahão, de que trata o Decreto N. o 1.G8G desta data. 

Official l\1aior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 000 ~ 000 
2 Escripturarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 800 ~ 000 
1 Amanuense........................ 600~000 
1 Porteiro.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !~80;jil000 
1 Ajudante do mesmo.. . . . . . . . . . . . . . . . 240 ~ 000 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Dezembro de 1855.
.losé Thomaz Nahuco de Araujo. 



AutoriN o credito supplementar de réis 20~·.11G;t!):Ho, pa
ra ocr:orrer ao de(icit presumil'el no corrente exercício em 
dir•crsas rulm"cas na fi>rma da Tabclla qlle com este bai.:ra. 

Tendo Ouvido o Comdho de ~Iinistros, Hei por hem , 
em conformidade do paragrapho segundo do Art. !J. 0 da Lri 
n. 0 58!1 de !l rk Sdernbro de tS:)O, .\utorisar pela Heparlição dos 
;'\ egn!"iiJs <la (; uerra o crcd i 1 o sn ppleuH·ntar de 20'•-.HH.J:'):l:.W 
pa1·a oeeorrcr ao dl'licit prPsurnin:l no presente exercido nas 
<IUantias Yotadas para as mbrieas- HPparti<;ão Eeclesiaslica, 
c diversas despezas e evcntuaes d<J LPi do Orr:amento em yigor, 
fazendo-se a distribni~ão na fúrma da Tabclla que com este 
baixa, c clevPndo esta meclirla ser leyada em !!'mpo eompc
lentl~ ao conhecimento do Corpo L<:zislati YO. 

O :\larqut:z rle Caxias, do ~leu Conselho, :\[inislro c Secre
tario d'Estado dos Negocios da (;uerra, o tenha assim enten
dido, c cxpc~·a os despachos nPcessarios. l'alacio do lHo de 
.Janeiro em cinco de Dezemhm ele mil oitocentos e eincoen
la c cinco, trigesirno quarto da lndependenda e do Irnperio. 

Com a Huhrica de Sua l\Iag1'slade o Imperador. 

Jlarque:; de Caxias. 

Tabella a que se refere o Decreto desta data, qne autorisa o 
credito supplementar de 20lL 116t/'l)320. 

Art. 6." <la Lei n." 7í9 de ü de Setembro de Js:JrJ. 
~ 12. llc~partição Eeclesiastica. . . . . . . . . . . . !~.f 1 li~120 
§ 20. Divers:~s despezas e eventuaes.. . . . . . . 200. 000::?000 

20L 1Hi:ff!320 
1 

l'alacio do Rio de Janeiro em 5 de DL:zembro de 1855. 

Marque:; de Caxias. 
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CULLECÇAO DAS LEIS JJU DIPmHO llO BJUSIL. 

1833. 

TO)IO 18. I'AI\TE ~-a SECt;.\o 7 5. a 

Jntorim a incorporar;iio c aJi]Jroutos Estatuto~ da coiiiJian!tia de 
seyuros c ri.çros marítimos, c d" .<cyuros contra o (iJf!O, cstaht?/c
citla na cidade da Haltia, sul, a dcnomilza~·ríu de Pruridcnl'ia . 

. \!fendendo ao <JIW :\I c n'qlwn·o a :\l1•sa 11' .hsl'lll bl1;a gPral 
ela 1·ornpanhia d1! seguros P risros rnarilir11os, I! dt• SPIWros 
l'nlllra o fogo, t•sl;dwll't·ida n;1 cidadt• da Halr ia, sob a elt·r•orni
llat;;lo dn- l'rovidt•ncia, I' lt'rHlo 0111 ido a ~~-e~flo dos l\ego
eios do Irntwrio do ConsPlho d'Eslado: Hei ]101' IJi'lll .\ulori,;u· 
a incorporação da nu·sn•a ( :ornpanllia, o .\ppnl\ar os respectivos 
Estatutos, quo com Psl!' bai\ilo. 

Luiz PedrPira do Coutto F1•rTaz, do l\ftou Conscl110, Mi
nistro t' S1•rrdario d'Estado dos \cgol'ios do lrnpnio , assinr 
o l!'nl1a enl\'ndido I! faca ('\l!l'lllar. l'iilario do Hio dt• .l;llll'iro 
1'111 doze de lkzernbro .. dn 111il oilm:.·ntos I' cillroPnla I' ciwo, 
lrigt!simo <prarlo da JndcpPndl•rH·ia I' elo lrnpcrio. 

Com a Hubrka de Sua :\Ia.~csladP o Imperador. 

l.ni: l'cdrcinL tio Conttu Ferra: 

J•:stntuto~ dn •~o•na•anhin dt• ~•·;:;u••os nuu•ifi
nao~ ., e«ndt•n o f«•,::; o dt•tunniruuln 111r•o' i
dt~n•~iu, n •rue ~e , .• ,r., •. «'\ o Ue•~•·eto u." •.ns S 
de :1"! d._, nt•zt,ntln·o dt' :IS~~. 

CAPITULO I. 

Da Companhia. 

"\rt. J. n .\ Companhia tem por ti f ulo CO!Jllll('feial (( Jlro-
vidcneia >>. SPu fim he tomar sq~uros c riscos nraritirnns e 
seguros terrestres contra o lb;.\o. Sua cxislcmia cornct;aní logo 
que os presentes Estatutos forem t~pprovados pelo (;oycrno lru-
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prrial. SPr;Í administrada por trt•s T>in~clon•s: P suas oppr;11:íks 
principiarão logo que esteja Yerilkada a suLscripçüo lt·gal de 
111il ~~ seiscentas ac~ões. 

Art. 2." O fundo total da Co111panhia S('l"Ü de dois mil r 
qualrocPntos r,ontos dP réis, di\ ididos em acf:ÕL'S de hum conto 
tl1~ n'·is, l!lll' lerão Humeraçüo dP h uma a duas mil (~ qualro
el'nlas, c serão passadas ern 11ome dos subscriptores. Tod;nia 
a Companhia começar;Í a trabalhar sú eom mil e seiscentos 
contos de aeçõi'S: as restantes serf10 emiltidas quando a .\ssPm
IM•a geral julgar f'OII\'PIIÍPBt!~ ('111 bPitelido ()os <HTionistas enliio 
P\isiPIII!'S. 

Art. :Lo Crear-se-ha immediatanwnte hum fundo PfTPdivo 
1:on1 a Pntrada de cinco por cento de cada h uma ac1:üo, para 
oecorn~r ao pagamPnlo d(• f{UalquPr sinistro: n quando por al'aso 
f'lwgue a desfalcar-se Pstc fundo, os aecionistas serão obrigados 
a )H'Penchl• -lo quando llws for pPdhlo pda Hirccção. 

Este jlf~di(lo ser:í f(•ito em nnidadPs por t:Pnto, e satisfPito 
dPnlro do prazo dt~ quinw dias Í111proro;.;awis co11tados da 
data do ariso. 

Art. 'L o O fundo a rima Pstipulado srr;Í augnwntaflo rom 
cint·,o por cPnto dos lucros qtw houver de dividir-sP pf'los at:
eionislas, para os livrar quanto sPja possiwl de novas f'l1an1<H!as 
a que SPjiio obrig~dos, para eonsPnar Pfl't•elivo o fundo Jnar
cado no ,\r ligo an!PI'efkntt~. 

c\rt. :i." .\ Cmnpanltia prinripiariÍ suas opPra(·iíPs pPlos Sf'
guros f~ riscos maritiHIOS, P s1í poderá lmnar sPguros teiTP~trf's 
contra o f(Jgo depois ((IH' o n·~ulammtlo f'S(lf'Cial, quP para 
isso sp de\ f' or;.mnisar, for adoptado pl'!a .\~SI'Inbll,'it ;_:Pral, e 
approrado JWio (;overno Imperial. 

.\rL G.o :\Companhia durar;Í por l'Sp:u:o dn \intP annos, 
P sú pod1•r;Í dissolvPr-sc nos casos PXpressos no .\ri. :!!l:i do 
Codig,o CoHllliPrcial. A dissoluçüo sprú pon\m obrigatoria dl'sfk 
1(111' os prl'juizos da Companhia absonüo a quinta parti' dosPII 
l'apilal n·alisarf•l, sah,o sP f'Sif~ for inil'irado por Hll'io dP 11o1;ts 
suhsiTipf:iírs ou Pntradas dos aecionistas. 

Arl. 7. 0 
,\ Companhia po(!Prit do funtlo Ptfl'divo dar di-

nlwiro a risco marítimo, COIH'Ol'I'PIHio f'Olll suas propostas 
((llando na pra(:a lionrer couYitl's para st•nlf•lhante 11111, co111 
tanto (ltll't\m f(llf~ o l'lll(ll'<'stinw sobre cada navio n sua carga 
nüo PXmda a cirH'Ot•nta contos (lr n'•is, P o total das quantias 
assim Plllfll'PSlafLts niio y;Í alt\n1 da quinta parlP do capital n~:l
lisawl. 

,\rt.. 8." O capital dado a risco sPr;i SPmprP I'OIISifkradn 
como parti' intf•gratltP do fundo PfTeclivo, e sú 1'111 l'aso dP Jlf~l'lla 
SP l'ariÍ hnma ehamada pP!os accionistas para o pn·PnrhPI', P da 
lliPsma Ji.irma os aecionistas !'ltl rarão co111 o que lh('S l'illli(H'tir 
para pagar qualqw•r sinistro qui' por al'aso SI' \l'l'ifiquP f'lll 
quanto JlPIHit•r algnm rnnlrado tk risco. 



Art. 9." A Companhia niio toma mai~ de cincoenta contos 
lln réis em srg-uro marítimo por naYio c carga em cada Yiagrm, 
c o mesmo s1~ obS<'I'Yarã em conlraetos de risco e sef!uro con
tra o ÜJgo, salro sobre r.;c-rHTOS alfandt>gados, a rcsprilo dos 
qnaes poderü tomar at(~ o dobro. 

Art. JO. Todo o expediente da C·J~upanllia será assignado 
ao menos por dois Diredores sob a respous:Jhili<ladc dos tn·s, 
usando da f(wmula « pela Companhia l'rmidrucia F. F. >>. 
As acções pon\rn serão assiguarlas por lodos os Ires lllf'lliLms 
da primeira Direeçiio . 

• \rt. 11. A administração e ~<'n'rH·ia d!) todas as trans
ac:çõ('S da Comp;mltia c:onlpPlP cxdusivarueut<• aos Ires Din•l·
ton•s eleitos conforme o .\ rt. t.:l, autorisados por proeur:H;:"io 
hastanll) assignada pdos aedonislas, lauçada <'111 notas uc Ta
hdlião e registradas no Trihunal do Comm<·rciu com os pn)-
sentcs J~statu los. 

C.\I'ITCLO 11. 

Dus accionistas. 

Art. 12. Hc aceionisla dl'sla Companhia quem possuir 
lmrna ou mais acçõPs, comp<'IPnleHwnte an·rbadas nos liuos 
da Companhia; mas nin;.:-urm JIÓIIc possuir mais de quan•nta 
acçõcs, e em todo o caso ean'cn que a sua idon!'idade seja rc
<:onhccida pela Direcçfio no Consdho eoHsulti\o uc que trata 
o Capitulo 4. o 

Art. 13. Os aceionistas são sonwnte r<)sponsav<'is pPio valor 
rcpn~scntativo de suas acçõ<·s, como dispõe o Art. 298 do Co
digo Cornmcreial. 

Art. 1t... Os accio11istas são nhrig·ados a entrrgar ü Di
rccção os cinco por cento dP <JIW trata o Art. 3. o logo que 
a mesma o exija , para o que far<i os ayisos compdcntcs mar
cando hum prazo que não <'Xc:rda <lP 15 dias; c licüo da mesma 
lúrma obrigaôos a fazer as entradas que llws forem pedida!; 
para completar o fundo p(fcclivo a fl)lllpo que venha a sollrer 
dcsfalquP. A falta de pontual cumprim<'nto de qualrJuer destas 
obrigações h e motivo para snr exdnido o accionista, c com as 
suas acçües se procederá da fúrrna do Art. 1 S, fieanuo o ac
eionista cxclnido rcsponsayd pela sua parti) respPdivn ern todos 
os riscos tomados desde a sua admissão até a data da cxdusão, 
e pelos juros da mora das quantias com que devia entrar, e 
não podcrü exigir a liquidação U(~ sua conta Pm quanto pen
derem aquclles riscos. 

Art. t:i. Os accionistas tem direito de examinar os Iiuos 
da cscl'ipturação da Companhia 15 dias antPs do fecho do ba
lanço, SPIIl IJIIP llu·s sPj<J ]Wrmiltido tirar !'O)lias ou 1~\lractos. 
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Art. 16. Os accionistas podem wnder, ceder , e doar as 
suas ac~ões a quem lhes convier, SI! o Conselho consultivo ap
provm· o ccssionario proposto , passando a cargo deste todos 
os riscos inherentcs ás acç.ões transferidas. A cedencia far-sc-ha 
por averbamento na acção pelo guarda-li\To.; da Companhia, 
e lançada pelo mesmo em hum livro para esse fim destinado. 

Arl.. 17. O accionista perde o direito de socio alem dos 
casos do Art. H prlos seguintes : 
~ 1." Morte natural ou civil. 
:3) 2. o Fallenci.t ou mudan~a de f(Jrluna que o inhahilite a 

n•spondcr pelo valor de suas acçõPs. I 
& :L" l<'altu de cumprimento das ohri~<a~õcs que lhe imiJõe 

o:; presentes ]~statutos. 
Art. J8. As acçüt>s elo accionisla rxcluido, fallido, ou 

morto civilmente, reverterão á Companhia, e serão ,·crHlidas 
por conta de quem pertencer, em leilão mercantil na presença 
d 1 Direcção c de hum corredor do numero. Da mesma forma 
se proccderiÍ a l'PSpt~ito das fJUf~ perlencercrn a acciouista morto 
naturalmente , st• dentro dt~ trinta dias seus herdeiros se uão 
habilit:~rem per;mtc o Consrlho eonsultim. Estrs leilões tPrão 
lugar oito dias depois de annunciados nos periodicos. 

Art. 19. O aeeionista residente I! ira desta cidade, ou que 
se ausente , póde nomear proeurador que n~prcsentc em todos 
os seus direitos P dewr<'', rn:•:w,; para rxPrcrr Pmprego algum 
ua Cornp:mhia. 

C.\Prn:uJ 111. 

Art. 20. Os trcs Din~etores, a <fUCill lle PlH:arrcgada a 
admiuistr'ação da Companhia, dcn~m ser aecionistas pdo menos 
de dez acçües, averbadas nos liHos dclla seis mezcs ao menos 
antes de sua deição, c durante o tPmpo de sua gcrencia niio 
as poderão alienar. 

Art. 21. Os 1Jirectore3 serão ~~leitos annualmcnte em As
sernbléa geral dos accionistas por escrutínio secreto c por nwioria 
relativa de yolos, c na mesma occasião e pela mesm;.~ forma 
serão eleitos os membros da mesa da Asscmhléa geral c a Com
missão de exame de contas. 

Art. 22. A' Hirccção compete: 
§ 1. • Contractar e estipular com os segurados o premio do 

seguro e suas condições cspcciaes quando as haja independentes 
das geraes exaradas nu apolice, devendo primeiramente infor
tnar-se com o maior escrupulo do estado do navio, pericia do 
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seu commandante; reputação do srgnrado, harras c por los de 
onde c para onde navega, c flnalnll'ntc allrndcr á estação rm 
que faz a viagem, e vrrillcar pelos meios que possa>o valor 
das mercadorias propostas a seguro. 

§ 2. o Pagar aos segurados todas as perdas que se verifl~ 
curem conforme a estipulação da apolicr. 
~ 3. 0 Proccdct· ao dividendo do.-; lucros quando os houv<~r, 

que se partirão da maneira por que se divid1~m as perdas. 
§ 4. o Fazer o ratcio das prrdas, c a chamada dos accio

nistas quando SPja necessario para prcentlter o fundo elfectivo. 
§ 5. o Ter a cscript ur:u;ão em dia e com clareza, a fim de 

que a sua veriflcação esteja ao alcance de todos os arcioni>tas. 
~ G." Ter a caixa srmpre conferida, c o dinheiro depositado 

no Banco ou em outro estabelecimento em conta de juros, ou 
entrar como accionista em qualquer rstabclceinwnto bancai, 
c neste caso, quando haja pn·cisão d1• dinheiro, pm!Prá Lomat· 
sobre seus conhecimentos. 

§ 7. 0 Ter hum livro oudc se lancem e assignem todas as 
actas de suas deliben:çõcs c as do Conselho consultivo. 

§ 8. o Admittir c despedir os empregados de que precisar, 
arbitrar c pagar-lhes os onk•nados, danrlo sempre conta ü .\s
semhléa geral. 
~ 9." Finalmente Pvitar, quauto SPja posshel pleitos judi

ciaes, empregando todos os meios qHe a prudencia esclarecida 
possa suggerir para que as dmidas sejflo decididas por ar
bitros. 

Art. 23. A Direq·ão nomeará agentes de rrconhccido ClT

dito, a quem dará procuração para representar a Companhia 
nas praças commereiacs onde lhes pareça convrnienlc, para 
promoverem todos os iniPrcsses, c darem as informnçües c PS

clarecimentos de utilidade ü Companhia. Estes agentes pcre<·
berão tres por cento de commissão do producto de quacsqucr 
vendas que tcnhão a fnzPr de ohjectos seguros na Companhia 
em caso de sinistro. 

Art. 24. Os Directores conrocarlio o conselho consultivo 
quando se dêem os casos de ccdcneia , herança ou venda de 
acçõcs para julgarem da idoneidade dos accionistas, bem assim 
em qualquer caso, que se de, de exclusão de algum ou alguns 
aecionistas, e finalmrnte em todas as occasiücs í~m que se drem 
os casos previstos nos Arts. :35 c 36. 

Art. 25. Na falta ou impedimento de qualquer Dircctm· 
por mais de hum mez, será chamado o supplcntc para exercer 
o lugar. 

Art. 2G. Logo que se tenha realisado qualquer seguro, a 
Hirecção entregará ao segurado a rrspectiva apoliee, mediante 
o pagamento do premio do srguro, que será á vista , senão 
exceder a cincoenta mil réis, c desta quantia para cima pas
sará o segnrado lPtra :í ordem fln Dirert:iín, nunra a prnzo mr~io,· 
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de seis tuezes, fazendo-a garantir quando a J)irec<:ão o julgue 
neePssario. 

Art. 27. Os Diredores são responsav('iS in solidun para 
com a Companhia por todos os netos de sua administração, 
c não poderão accumular a gerenda de qualquer outro esla
belecimenlo da mesma especic. 

Art. 28. Os Directores vencerão huma commissão de tres 
por cento dos premios quP se realisarPm depois de dPduzidas 
as dcspezas da Companhia; esta commissão scrit dividida entre 
elles em partes iguaes e o supplente chamado na falta de al
gum dos. Directores wncerú a parte correspondente ao lemp~ 
IJlle Sl'rYII'. 

Art. 20. O anno administratiYO contar-se-lia do 1. 0 de Ou
tubro ao ullimo de Setrmbro do anno seguinte, mas a primeira 
Din·c\ão SPrvirú até Setembro de 18::i5, seja f{Ual for a epocha 
de sua l'leicão. 

Art. :JO. Nos pri111eiros dias de Outubro a Direcção con
Yidani os :\Iembros da eommissão de eontas para proct'dcr ao 
exame da escriptunH:<Io e gcrencia da Companhia, a lim de 
fürmnlarem o parecer que devem apresentar ú Assembléa g<•ral. 

Art. 31. No dia 15 d1~ Outubro de cada anno ou no im
medinto, se este for impedido, a Dirce<_' fiO apresenl<\r;í á As
scmbl!•a geral o relalorio e eonlas da sua gerencia, e proporá 
quacsqucr mrdidas que julgar conwniente adoptarcm-se para 
se discutirem na sessão seguinte. Finda a leitura a Cornmissão 
de exame apresentará o seu parecer propondo o dividendo se 
o houwr, c depois de julgado se procrlkrú ús l'lei~ões prrs
eriptas no Art . .i:l. 

Art. 32. Os HOHlS dirretorcs tomarão ronta da admi
nistra<_'.<IO da companhia dentro de lres dias lkpois da eleição, 
c havendo verificado os fundos c liuos á visla do balanço , 
darão quitação á direc{~ão interina. 

Do Conselho consultiw. 

Art. 33. Haverá hum Conselho consultivo composto da 
Direcção e mais seis accionistas eleitos pela fôrma seguinte: 

Art. 34_ Em hum dos tres dias immcdiatos no da posse 
da Direcção esta se reunirá com os membros da mesa da As
sembléa geral, e elegerão seis accionistas, nos quaes reco
nheção espírito esclarecido c prudente; estes seis accionislas 
juntos com a Direcção fazem o Conselho consulti\0. 

Na falta ou impedimento de algum dos Membros eleitos 
para o Conselho, a Direcção e a mesa da Assemblra geral ele
gerão, em qualquer dia que lhes pareça, o substituto. 
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Art. 35. O Ccn;clho consultivo se remma srmprc quo a 
Dirccção o convocar, nilo só para eonlwccr da üloneidade dos 
accionistas, como para a auxiliar em quaesquer caso~; gravPs 
que os Directorcs por si s<i não queirão r~>solvcr, podendo o 
Conse>lho convocar a Assembléa gPral quando o julgue ne
ccssario. 

Art. 36. Compete tarnbem ao Conselho c.onsnlfiw <:o
nhecer das faltas dos accionistas, que não t!'nhão cumprido 
com as obrigações que lhes impõe os presentes Estatutos, 
applicar-lhes a pena de exclusão quando tcnh<t lugar, man
dando proceder com suas aqões confhrmc dispüe o Art. 18; 
ficando porêm salvo o direito ao accionista exclnido de re
presentar á Asscmbl(~a geral contra a sua exclusão, se a julgnr 
immerr~cida. 

Art. 37. Os nove membros do Conselho consulf.iro Psro
Iherüo d' entre si hum Presidente e hum Senetario para as 
suas sessões, e suas deliberações serão tornadns sernprl' por 
maioria de votos , de que lanarilo c assignarão a cornpdcnlt~ 
arl.a no li no dellas. 

CAPITL"LO Y. 

Da Assemblra ,r;cral. 

Art. 38. lle membro da Assemhlf.a geral todo o accio
nistas que po>suir huma ou mais ;:wções averbadas em st~u nomP 
seis mezes antes da munião , mas não tem voto qw'rn liHr 
menos de cinco acções, podendo corntudo ter a palavra nas 
discussões. 

Art. 39. A Assemhléa geral constitue-se com qu<tren!a ac
cionistas presentes com Yoto , c caso não comparctJio neste 
numero, o Presidente far<i h uma convocação para tres dias 
depois, c os que comparecerem constituem Assembléa geral, 
e podem deliberar. 

Art. 40. A mesa da Assembléa geral h c composta de hum 
Presidente e dois Secrctarios, que serão eleitos annualmente 
quando forem eleitas a Dircctoria c Commissãn de exame úe 
contas. 

§ Unico. São aptos para membros de mt>sa, bem como 
para a Commissão de contas c Conselho consultivo, todos os 
accionistas, com cxcepção dos que forem empregados da Com- ~ 
panhia. 

Art. 41. Alêm da reunião ordinaria de 15 de Outubro 
de cada anuo haverá as extraordinarias, que a Direcção em I 
Conselho consultivo assente convocar, ou quando ao Presidente 
seja apresentado requerimento motivado e assignado por dez 
arcionistas com voto. 

I 



Art. !~t. :'\enhum accionista podt•r;i pedir a J•alaua para 
fallar sobw <Itwlquer materia mais do lJUe duas yezt•s em cada 
s·~.;são, exceptuando os Din·etores c~ membros da Com missão 
de exame, que n·sponderão üs inlcrpcllac;õcs <jlte llws forem 
feitas. 

Art. !~3. Na sessão nrdinaria dn 15 de Outubro de cada 
anuo, depois de lidos c~ approvados o rPiatorio da Jlireeçiio e 
parecer da Com missão de contas, se procederá á eki~·iío da 
mesa da Assembléa p;eral, Dirccc;iío e Com missão de exame, 
por chamada nominal dos accionistas feita por hum dos Sc
netarios; cada hum dos accinnislas com Yolo lançará em uma~ 
espeeiaes huma ccdula com tn~s nomes c!<• aceionistas qur es
tejüo nas eírcumstanc:ias rxigidas para Jlircetorrs; outra C'C
dula com quatro nomes para Presidente, Yice-pn•sidente, e dois 
Sl'cretarios, e outra col!l tres nomes para membros da Comrnissão 
dc~ exame de contas. Fdta a apuração, os que ohtiwrrm maioria 
•·:.iatira de rotos serão Plt'itos, c substitutos os inllllediatos em 
votos. 

Ar'. ,,.fJ.. Os votos dos íJCC'ionist.as serão rontados pda ma
twir:: sPguinte: o aerionista que possuir de rinco a vi11te lH'C:Ül'S 

h~rn hum yoto; de vint<• e lmma a quarr·nta a('(:õPs, dois rotos; 
c nenhum póde ter mais do que <·si~ munero de votos, Biesmo 
n·prest'Biando por proenração o aedonista auspnte. 

Art. 4!5. Todo o accionista votanlc~ deve escrever por fóra 
(la sua redula os votos que tem cmTPspondcntcs cís suas acções, 
e a mostrará Do Secrl'l.ario para conferir eorn a lista qu1• deye 
lc~r presente de todos os aeeionistas com o ntmwro ú marg1•m 
das :1rçõ(~S que possuem. 

Art. ~ 6. Hum a lista, igual á que deve estar sobre a mesa, 
de todos os accionistas da Companhia com o llumero das llCÇÕPS 
que possuem , deve D Direcção mllndar pór patente na sala 
das reuniões no dia da cleiçiio, para que todos os acdonistas 
conheção quaes os habilitados para os dill'ercntes cargos da 
Companhia. 

Art. 47. Ao Presid!•ntc da mesa da .\ssemhléa geral com
pete eonvocar a reunião da mesma Assemblóa ordinaria c ex
traordinariamente, manter a ordem nas discussões, conceder 
a palavra aos accionistas , observando o disposto no Art. ~2. 

Art. 48. Nas Assembléas geraes extraordinarias só se po
derá tratar do objecto para que a reunião for convocada. 

Art. 49. A Assembléa geral não poderá reformar ou al
terar os presentes Estatutos em nenhuma das reuniões ordi
narias , nas quaes com tudo poderão ser apresentadas as pro
postas para se discutirem e approvarem em reunião extraor
dinaria, mas nenhuma deliberação será tomada sem que con
corrão os votos concordes de tantos accionistas, quantos re
presentem mais de metade do capital da Companhia. 

Art. 50. Depois de approvados os presentes Estatutos , 
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proceder-se-Ita á dl'ic;fto da mesa da .\ss 'lllL!t'·a f!PI'al, llireet;;io 
c Commissão de exume de contas, <' depois ú l'seolha dos seis 
membros do Conselho eonsultiro. A' IIH~Sil da Ass(~mblóa geral 
compete impetrar do (;onTno l111periill a apprmação dos prc
sen tes Esta Lu tos. 

Bahia 17 dn FcvPrciro dP 1S5::i.-O~ Hirertores, José Dias 
Teixeira Santos.- K J. Brochado.- Sergio l'rreira Silva. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO HIUSIL. 

185;). 

TOliO 18. PAllTE 2.• sr.cçlo 76.• 

€&&~ 

l>ECilETO 1 .68!J- de l:.i <k ]kZPIIJlJro de 18:i!.i. 

12 

jj 

Crea na Provincia de Pernambuco lmm lugar dr .fui::, Mlf't 
nicipal, qHe arrmnulará as (11ncções de ./ui: de Orphãos 

do Termo da Escada. 

H<~i por bmn Jkndar o sn;uinle: 
Arti~o Unico. Fica crcado na Provincia de Pcrnambuc() 

hum luio:ar de Juiz :\Junieipal, q1w accumularit as runc<;iiPS d<~ 
.Iuiz de Orphãos, do TPnJJo da Escada . 

• 1<' .-Thomaz Nahuco <k .\ranjo, do :\leu Conselho, l\li-
1\;slro ~~ Sc<:rclario d' Estado dos .\e.~ocios da .lusti(·a, assim o 
lenha entendido c fa<;a <2xccutar. Palacio do Bio de Jmwiro 
em quinze de Dezembro de mil oitocentos cint~oenta e cinco, 
tri;.rrsimo quarto da IndcpcndPncia e do Irnpcrio. 

Com a Hubrica de Sua :\Jag<'>lad<) o Irnprraclor . 

.José Thomaz JYalwco de Araujo. 

·-----·~ 

DECHETO N.o 1G!JO ~de 15 d<· J)pzpm!Jro rk JS:i5. 

Uevoga o Artigo 7. 0 dos Rstalutos da Academia da 1Jlarin/;a1 
de 1!) de Fevereiro de 181!), 11a parte em que manda que 
passe a ter quartel (ora da .fmdcmia o Aspirante, que 11(/o 
obtiver opproração plena. 

Hei por betn Revogar o Artigo srtimo dos Estatutos da 
Academia da Marinha, mandados observar por Decreto numero 
fJUinhentos c oitenta ~~ seis de dPzcnovc de Fevereiro de mil 
oitocentos c quan•nfa e nove, na par! e somente em que dispõr, 
que o Aspirante ú Guarda Marinha, que não thcr approvação 
plena nas materias dos respectivos annos, passe a ter quartel 
túra da AcadPmia. Jo1io l\Jauririo \Vnnflm·Jey, do Meu Conselho 1 
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:\Iini5tro e Sec1'clario d'l~stado dos NPgor.ios da Marinhà , 
o tenha assim cutenditlo e faça executar. Palado do Hio de 
.laneiro em quinze de Dezembro de mil oitocentos c ciu· 
coenta e eineo, !rigrsimo quarto da Indepcndcncia c do lm
perio. 

Com a Rubricn de Sua ~IngPstadc o Imperador. 

Joüo ,Ua11ricio JJ'ander!ey. 
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COLLECÇIO IlAS LEIS DO I~WEHIO DO BRASIL. 

tfi;"í5. 

TQ)IO 18. PARTE 2.' SECÇ10 77.a 

DECRETO N.o 1.G!JI- <lc J!J <k Dezembro de 1853. 

Crea na Provillcia de Goya::; diversos lugares de Juizes Jllu
nicipaes, que accunwlarilo as [uncçõcs de Juizes dos 

Orphiios. 

Hei por bem Crear na Província {](, Goyaz os lugares de 
.Juizes '(unieipacs, que accnmularão as funcçües ilf1 .Juizes df1 
Orphãos, nos seguintes Termos. 

:\ri. 1. o No Termo ela Ciclarh' de !\leia Ponte, da Comar
ca do Hio l\[aranhiio, ao qual fkar:i reunido o da Villa de 
Coru 111 b<í. 

Art. 2. o No Termo de Hornflm, da Comarca de Corum
bá, ao qual flcará reunido o da Vil la do S. Luzia. 

Art. :J." No Termo da Natividade, da Comarca do Porto 
Imperial, ao qual ncarü reunido o da Yilla do Porto Imperial. 

Arl. [Lo No TPrmo da Boa Ybla do Tocantins, da Co
marca do mesmo nome. 

Jose Thomaz Nahnco <k Araujo, do 'leu Conselho, J\fi
nistro c Secretario d' Estado dos Negocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Pálacio do Hio de Janeiro 
em dezenove de Dezembro de mil oitocentos cineocnta c cinco, 
trigcsimo quarto <la Indcpcndcneia e do lrnpcrio. 

Com a Hubrica de Sua ~fagc.itarlc o Imperador • 

.José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMI'EHIO DO BHASIL. 

1855. 

TOMO i8. PARTE 2.• SECÇÃO 78.• 

DECRETO N. o 1.692- de 22 de Dezembro de 1855. 

'Altera o§ 1. o do Art. 3.0 dos Estatutos da Caixa filial do 
Banco do Brasil na C1'dade do Rio Grande do Sul. 

Tendo em consideração o que Me l'l'pre~enlon a ])irreto
ria do Banco do Brasil: Hei por bem alterar o§ 1. 0 do Arti
go 3. o dos Estatutos da Caixa filial do mesmo J~anco na Cida
de do Rio Grande do Sul, approvados pelo necrcto n.o 1.580 
de 21 de .Março deste nnno, o qual fica concebido do modo 
seguinte. 

Art. 3. o A Caixa poderá faz r r as srguintes operações: 
t.o Descontar letras de caurbio, da terra, e outros titulos 

commcrciaes á ordem, e com prazo determinado, garantidas 
por duas asignaturas ao mrnos dn pessoas notoriamPnte abo
nadas residentes no lugar l'fll qtw s1~ fizer o dPsconto, ou das 
quacs h urna seja rcsidcnlP no lug-ar do desconto, e outra na 
Cidadn de Pdotas, ou na de S . .los{· do Norte, c bem assim 
escriptos das Alfan Ul'gas, c letrns das TIH'sourarias I ;era! , e 
Provineinl. 

Como cxcrpção de J'l'i:jTil podrrú hnma só das menciona
das assignaf uras ser de pessoa rrsid•'llfc no lugar do desconto, 
e outra de fóra dos lugares acirna indicados, mas n irnportan
cia dos titulos assim descontados nu11ca cxccliPrá á dceimn parte 
do fundo cffectivo da Caixa. 1\'ão se farão tleseontos a prazo 
maior de quatro mczcs, snlvo durante os quatro primeiros 
annos, nos quacs poderão ser atlmitlitlas a deseonto letras 
até o prnzo de seis rnezes, com tanto que a sua importancia 
total não exceda á terça pnrle do fundo cffcctivo da Caixa, 
maximo qtw irá diminuindo na razão de 2;) 0/o nnnualmrntn 
o contar do din em que a r.ai\a entrar em opnaçües. 

O l\larqui'Z de Paranil, Conselheiro d' Estado, S1•nador do 
Imperio, Presidente do Conselho de l\Jinislros, Ministro c Se
crdario d' Estado dos Negocios da Fazenda, e ]'residente do 
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Tribunal do Thesouro Nacion<tl, assim o tenha entendido e 
liu;a executar. Palacio rio Hio de Janeiro Pm vinte dous de 
J)<~zembro de mil oitocentos cincoenla c cinco, trigPsimo quarto 
da lndepcndPneia c do I 111 perio. 

Com a Hubrica de Sua l\htgestade o Imperador. 

Jfarquez de Paraná. 

DECRETO N." :I.G!J:J -dP 22 d<~ lkzPmhro <k l8:>:.>. 

A utorisa a incorporaçüo c approva os Estatutos da Compa
nhia « lndllstrial JJ!aran!tense "• para o f'abrico de sabâo c 
t•elas de stearina, c purifiraf'iio de oleos c outros produ r tos. 

A llendendo ao qrw l\fe ruq uen\rfío os J)iredon•s da Com
panhia «Industrial Maranh<'nse )), que se prdPJHie l'undar na 
Prnvineia do ~Jaranhfío para o fim de emprelteruh-r o fahrieo d<' 
sab<io e VP!as de slearina, e purificação de oiPos e outros pro
duetos, a que se pn·ste hmna antiga fitbrica d<~ sab;lo e velas 
outr'ora estabelecida na capital da dita Provincial; c de eon
formiuadc com a l\linha irnmediata Hesolucão <I<~ 15 do cor
rente rnez, tornada sobre pa1·eecr da SP<:ç<io ·dos 1\"eg-oeios do 
lmperio do Conselho d' Estado, exarado em <·onsulta de 2!1 de 
l\owmbro ultimo: Hei por bem Aulorisar a ineorporaçiio da 
dita Companhia e Approvar os rrspPet.ivos Estatutos qtw com 
<'ste haixão. Luiz Pcdrnira do Coulto f<?rraz, do ~1<'11 Consdho, 
:\linistro c Secretario d'Estado dos !\'rgocios do Jrnpcrio, assim 
o t<~nha entendido c faça n:ccutar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte dois de Dezembro d1~ mil oitocf•ntos <' l'.illC<H'nla <' cinco, 
trigcsimo quarto da lndeprnd1•neia ~~do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\la;;cstade o Imp<'rador. 

Lui: Pedreira do Cozt{{o:Fcrraz. 
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IEstaluloB da f.-'o•IIJUntltia l•tdtllll••ial JJin•·a
nhense a que se rcfereoDecreton.o:l..69:1 

de ~2 de ne~eutfn·o ,,e J.Sõõ. 

Art. 1. o A Companhia denominar-se-Ita «Companhia lrl
dustrial l\Iaranhense » e duraní pelo tempo de dez annos, mas 
poderá, se convier aos seus interesses, ser prorogada por deli
bera~:ão da Assembléa f.\('ral dos accionistas, com appronção 
do Govemo. 

Art. 2.0 E! la tem por ohjcdo a fabricação do sabiio e velas 
de stearina, e a puritica~·ão de todos os produclos oleoginosos, 
ou outros quaesquer a que se prestar a fabrica. 

Art. 3. o O fundo da Companhia srní de sessenta eontos 
de réis, divididos em arçüPS de cinzentos mil r{•is rada hullla. 

Logo que se tenhão distribnido 1:mto ~~ dneocnta ac~:ões s1~ 
installarü a Companhia, lica11do as at~~·fíps restantes rcsPrvadas 
para Sf~f<'lll \'(•ndidas com pr{:,·ia autorisação c <iPlilH'ra~ão da 
Assembléa geral dos accionistas IJUC SI' a m·cessü!Mlr P os inte
resses da Companhia o exigi rem. 

O fundo será realisado em quatro pagamentos, a sabPr: o 
:1. o trinta dias depois de approvados 1·stes estatutos; o 2." a 
quatro meu•s; o 3." a oito ; e o 1L o e ulli mo a doze llH'ZPs, pre
cedendo avisos da Direcção quinze dias antes. 

Art. t.. o Os accionistas, quP dt•ixarem de realisar as pres
tações nos prazos estipulados, perdPrão em beneficio da asso
dação as quantias com que anteriormente tiverem entrado, salro 
os casos exlraordinarios de força maior, provados perante a Di
recção no prazo de dois nwzes, em cujo caso as quantias Pn
tradas constituirão huma ou mais arções, qur ficarão perten
cendo ao accionista cm falta, ou a quPm o rrpresrntar. 

Os accionistas não rrspondPill por maior Yalor do que n 
nominal das acçürs quP subscrcwn·m. 

:\rt. 5. o As acções podenio ser negociadas, ou por qual
quer modo transfrridas a arbilrio das partes, com tanto que a 
transferencia SPja devidamente rc;::ist rada nos lirros da Com
panhia. 

A tmnsfercneia porêm não confere o direito de votar ao 
now accionista senão trinta dias depois do aw)rbamcnto, ex
cepto o caso de transmissão por successão hereditaria, em que 
;10 novo possuidor compete desde logo o cxncicio de todos os 
fireitos. 

Art. G." A Companhia s1~rú admini:.:tradu por In: ma Di
recção composta de tres membros, dos quaes o mais Yotado st>rú 
o Presidente, e hum dos outros o Sccrdario, eleitos na H'llllião 
ordiuaria da Assembl{·a geral dos areionistas por maioria dJso
luW. de ,·otos. Serão subslituidos Plll suas faltas ou auscncias 
prolongadas pelos accionistas immediatos em votos na respectiva 
eleição, P sPgundo a ordem da sua yolação. 
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Art. 7. 0 A Direc~,"ilo será coadjuvada pdos l'lll)Jregados 
qul' julgar indispensawis, os quaes fica autorisada a nomear, c 
dar-lhc-ha os titulos e altribuições que apropriados lhe pare
cerem, mareando-llws os ordenados, que submettcní á appro
Yação da Asscmblt~a geral dos ac.r.ionislas na sna prinwira re
uniiio. 

ArL 8. o A Direccf\o se n'uniní ordinariamente h uma Yez 
pnr semana para resoirer sobre~ a compra das mall'rias primas, 
a melhor fórma da sahida e \l'tHia do,; produdos da fabrica, 
ordenar os paganwntos, (~ pi'O\('r a todos os rasos Pmerg('ntes 
rla administração que tem a SI'U cargo. As suas resoltu;ti('S serilo 
lançadas no liuo das adas das suas sessões . 

. \ri. !J.o O dinheiro ou fundos disponiYeis ela Companhia 
serão guardados em hum cofn~ de Ires rha\es, das quaes cada 
Director terá huma, ou Sl'rão depositadas Plll algum Hnmo ou 
PSlabeleeimmllo de ·credito a arbilrio da Din'crfío. 

Art. 10. A l)ir('t;<;ão n~pn'senta, a assor:i'lt;fío Plll todos os 
seus negoeios, tanto em Juizo <;Omo fora cl'elll'. Compcte-llu~ 
a geral aclministraçiio d'!'lla com plf'nos e illinJitados podnes, 
a comocação ordinaria da Assembií~a geral dos uccionistas, e as 
nxtraordinarias que julgar c:onn'nit'nÍ('S, pi!ra delibnração dns 
medidas CJUe julgar uecessnrias a lwm dos inkrcs,;ps da 111esma 
associação (.\rt. 2.") 

Art. J I. Com o llm de lerar a dTeito Psta cmpreza a di
recção contraelaní a compra por cscriptura publica da fabriea 
de sahfw e r elas de stearina e;tabPlccicla n' esta cidade, na 
rua do l'cspontão, Pntendcndo-se com os seus actu;ws possui
dores, e eom as mclhon's nntagc'ns para a assodüt;ão . 

. \rt. 1:!. A J)ireeção cslabt~lecer;í n'cs(a ridade !:um de
posito para a H'nda dos prodnclos d<J fabrica, que sina 110 

mesmo tempo de escriptorio, e podení ('slahel('eer Clll outros 
quaesqu<~r locaes da Prorincia ou lúra d'clla outros ckposilos, 
ou mandar n•nder por eorrnspondenh's os 11wsmos procludos, 
mediante a eomJJJissão mais ,·ommocla que puder contrar.lar ; 
mas nüo exporá a risco marítimo externo, sem sPgnrar maior 
quantia do que a de quinhentos mil n',is. -

Art. 13 A direcção apresentará annuulmnntn no dia :H 
ele Janeiro <Í asscmhléa ~wral dos acdonistas o seu rclalorio e 
balanço fechado em 3l de Dezembro anterior, podendo o mesmo 
halanço ser examinado por qualquer accionista á Yista dos 
livros, e rrn todo o cnso o será por huma Cmmnissão d<~ Ires 
membros eleita pela Assembléa geral, á qual serão frauqueados 
os livros e todos os esclarecimentos que forem exigidos, em 
ordem a que esta Com missão possa na mesma rr:uniilo da As
sembiPa dar o seu parecer sobre os negoeios da assor:ia~:ão c ges
tão da Vireecão. 

Art. il ." A Direeção llO 1ernpo do cada balanço f;mí hum 
abatimento regular pela diminu içüo do valor material das H tu
chinas e utensis pertencentes á fabrica. 
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o., lucros liquiclos até o fim dt~ Dezembro de 1858 con
stituirão hum fundo de reserva, que será levado á conta res
pectiva ao tempo de c:ada balanço, c dos que posteriormente 
se obtiverem se fará di\idindo entro os accionistas propor
cionalmente ao numero das acr;ües que 1~ada hum possuir. 

Art. J 5. Os membros da J)irccç.ão incorporados ou cada 
hum de per si visitarão o cstabrlccinu•nto frequentemente, c ao 
menos huma vez em cada semana. 

Art. 16. A ])irecçiío lw annual e será deita nas reuniõ1•s 
ordinarias da Assembléa geral dos arrionistas r!P :H de Janeiro, 
nas subscqunntes dl'ições s<J hum dos seus membros pct!Pn( 
st'r reeleito, niío podt•ndo rerah i r a ell'içiío sobre os outros scniío 
passados dois annos. 

Os nwrnbros da ])irerção perceberão a gratilicnt:ão rle cinco 
por centrJ dos lucro:, líquidos ria Companhia . 

. \r!. 17. c\ A,;sernblóa geral rom püe-se de todos os ar
conistas, cada hum dos quaes terá hum sô voto qualtJUCr que 
sl'ja o nnrrwro de a1:t:ÕI'S que possui n·m. 

Julg-ar-se-Ita t~orrstiluida Pslando jli'I'SI'IItt•s accionislas qtw 
rrpresentern metadt~ do fundo pfl(•ctiro da assoeiação. Os ae
eionistas ausentes pmlem st•r rl'prest·ntados por proeurador. 

:\rL 18. A AssPmblt'·a ).wral dos acl'innistas scni presidida 
por hum l'n•sidt•nte, e tn;í dois St~rrdarios, todos elritos ;i 
pluralidadl' de votos na sessão ordinaria de 31 de Janeiro. 

O Presidente dirige os trabalhos, I' nomeia os cserutadores. 
Os Seerctarios Iavrão as actas, faz1'1ll a leitura tl'dlas c dt~ todos 
os papeis qnl' forem ;í m1•sa, c a apuração dos votos rras elei
çücs, cuja ldtnra ser;í feita pelos escl'lltadores. 

Art. 19. Na sessão ordinnria 1Ia Asscmbl(·a geral dos ac
cionistas dl' 31 dl' Janeiro, dl'pois da ll'itura do relatorio da Di
reeção e apresentação do balanço, ~~ de ter pronnuneiado o SPn 

juizo ÍH'PI'I'a d'PIJes e da adminbt racfín, he111 cmuu do rdatorio 
da Corn111issão dn I'X<IHH' prot'Pder{t.l'lla ;í l'leição da Dirccção 
da mesa d'Assernhlt;a e da Comrnissão de pxame que denm 
servir no caso seguinte: lançanrlo-st~ na aeta o resultado de 
todas as ddibcraçües c da ekição. 

Os deitos, em sua auseneia ou falta prolongada, st•rão sub
stituidos pelos imrncdiatos em votos. 

Art. 20. As delibcraçiles para mudança ou alteração nestes 
Estatutos, para augmento de fundos ou para liquidar a asso
ciação, nos easos declaradtlS pelo Codigo Commercial, antes 
do tempo da duração que se Itw marca scn;lo convier, ou fi
nalmente para qualquer outra medida quc st~a neees~aria no 
interesse da associaçiío, só poderão s1~r tomadas em AssPIII
hléa geral extraordinaria Pxpn·ssanH~nle t~onvocada para o fim, 
em a rtual se acha representada a nwioria a}Jsoluta do fundo 
social. 

Art. 21. As eonvoeações para a n·uni;lo da Aso;emhléa 
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geral onlinaria c para as Pxtraordinarias, drsignadas no Art. 20, 
s!•ri1o S!'tnpre li~itas pl'la DirPcção corn aviso Jm'•Yio pP!o nwnos 
de oito dias (Art. 10). 

Art. 22. A Dirccção, logo depois de feehado o Jlalanço, 
convidará a Comrnissão de exame para que procPda á wrili
cação d'clle em presença dos linos IJUC lhe sen1o franquPados 
~~ Lodos os esc]arceirncntos que rlla Pxigir para podPr apre
sentar o seu relatorio á Assembl1;a geral dos accionislas ern sua 
sessão ordinaria de 31 de Janeiro (Art. 13 r 19). 

Art. 23. O falleciuwnto de qualquer aeeiouisla uão obriga 
a Companhia a liquidar. 

Art. 2i. Todas as fJUI'sliks, de qualquPr naturPza qtu• se 
S!lseitarcm, S(•rão dPeididas por arbitros sendo possirrl. 

Art. 25. Incumbe á DirPrçiío fazPr rPgistrar estes Esta
tutos no Tribunal eompclrntc, c pedir ao Govcmo IrnpPrial 
a sua approvação, bem como isençiío de quaPS!JtH'r dirPilos 
sobre matcrias primas importadas para a fabrka. 

Art. 26 A primeira eleição para os cargos da asso1·iação 
lerá Jogar na sessiío da AssemblPa gPral dos a('cionistas !'111 
que forem approvados estes J~statutos, S!'JH!o possivf'l . 

.Maranhão 2 de S!'tembro de 1855.-Antonio Rego, presi
dente.- João Grego rio Alve~ Silra, S!'l'l'l'!ario. - Antonio 
Joaquim de Lima. 
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COLLECÇÃO DAS lEIS DO IMI'ElHO DO BH.ASIL. 

185;). 

Tm!O 18. PARTE 2. a SECÇÃO 79.a 

DECHETO N.o 169/t --de 2í de Dezembro de 1855. 

Altera algumas disposições do Regnlamento interno do Cor
reio da Curte, que baixou com o Decreto n. o 639 de 

27 de .'·;etembro de 18~.!). 

Attendendo ao que 1\Ie representou o Director Geral 
do Correio , e Tendo ouvido a Secçúo dos Negocios do Im
perio do Conselho d'Estado : Hei por bem Decretar o se
guinte. 

Art. 1.0 Os Empregados da Arlminislraçüo do Correio 
da Côrtc serão dividiLlos em quatro Turmas, a primeira 
será encarregada do trabalho da imporlaçüo, a segunda 
encarregada da exportação, a terceira da Contadoria, c a 
quarta da Thesouraria. 

Art. 2. 0 A quarta ou Thesouraria continuará a ser 
organisada na fórma do Art. 7 do Regulamento de 27 de 
Setembro de 18,.9. 

Art. 3." Esta Turma será dividida em duas Secções, 
h uma das quaes servirá de manhã c outra de tarde, alter
nando-se as semanas. 

Art. !~.o A terceira ou Contadoria constará do Con
tador, que será o seu Chefe, de hum segundo Official, 
hum Praticante, c hum EEcripturario addido. 

Art. 5. o Os mais Empregados formarão hum numero 
igual á primeira e segunda Turmas, cada h uma das quaes 
será di\'idida em duas Secções. 

Art. 6.° Cada hnma das fJll<llro Secções da primeira 
e segunda Turmas ten\ hum primeiro Oflicial, que será o 
SCit Chefe, c hnm segundo qnc o substituirá. 

Art. 7." Hnmu Secção da Jirimeira e outra da ~egunda 
Turma farão o trabalho da manhã, c hnma Secção da pri
meira e outra da segnTH!a Turma farão o trabalho da tarde. 
Alternarão as semnnas. 
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Art. 8.• Em falta do Administrador, sen Ajudante, 
e dP Contador, faní suas vezes o primeiro Ollirinl mais an
tigo que s~ a<;har presente. 

Art. 9. • As Seq:ões da primeira e segunda Turma se 
eoadjuvarão mutuamente, de maneira que os J~mpregados 
de huma servirão em outra por onlem do Administ!fador, 
ou qaem suns vezes fizer, quando a necessitlade o exigir. 

Art. 10. A designaç<ío dos Empregados que dcrC~m for
mar as Turmas ou Secções dellas, pertence ao Administra
dor, que os poJcl'iÍ passar de huma para outra ronforme 
julgnr conveniente. 

Art. 11. ()uando em ltuma Sccçiío for exigida a coadjn
vnção dos Emprega1los ele outra , da mesma ou de outra 
Turma, ser{t o trabalho dirigido pelo Chefe 1la Secção coa
djnvada. Quando porêm acontecer que esteja ella presididn 
pelo segundo Ollieial , ser;Í o trnhalho dirigido pelo pri
meiro Oflicial Chefe da outra Seeç.'io da mesma Tmmn, se 
estiver presente. 

Art. 12. Todas as vezes que a aiTiuencia do I rabalho 
de manhã exigir qne scjão chamados os Empregatlos da 
tarde, ou vice-versa , ser;io chamndos niio sú os Chflfes 
das Secções, como ainda será avisado o Adminislrarlor, ou 
em seus impedimentos aquelle que suas vezes fizer. 

Art. J:J. As horas do serviço dn mauhii c dn tarde 
continuão a ser ns mesmas marr-adns uo Regulameuto. 

Art. 1lL O Administrador, c em seus impedimentos 
quem suas vezes fizer, não deixaní a Administraçfio sem 
que esteja tomado o ponto dos Empregados da lank, que 
mbricad. 

Art. 15. Os Chefes das Secções da tarde aulcs de 
sahir lavrarão a acta rins oceurrencias do dia, sendo-lhes 
para isso deixados apontamentos pelos Chefe~ dn~ Secrõcs da 
manhã. 

Art. 16. Os Chefes das Seeções da manh;í entregarão 
aos da tarde as chaves dos armarios ou gavetas que as 
tiverem: os da lardc as deixarão selladas de motio qnc 
na manhã seguinte se possa snher s1~ dellas se fez ou 
não uso. 

Art. 1 7. Os Chefes das Secções perceberão a gra li
ficaçiio do Art. 22 do Hcgulamento de 27 de SctcmiJro 
de 18'~9. 

Art. 18. Os Chefes de Turma continuariio a golar 
da faculdade e multarem na perdn dos vencimentos de 
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1l6u~ até quatro dias os Empregados que faltarem ao cum
primento dos seus deveres, na fórma porque se acha dis
posto no § 2. o do Art. 20 do Hegulamento de 27 de Se
lembro de 1849; competindo aos multados o recurso para 
o Administrador, quando entenderem que se lhes fez injus
tiça. 

Art. 19. Ficão revogados o Art. 10 , e todos os mais 
do Regulamento de 27 de Setembro de 181,9, ou quac~
quer outras disposições em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Esta'tlo dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do llio 
de Janeiro em vinte e quatro de Dezembro de mil oito
centos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independen
cia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcsflltle o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO. N. 0 1.69ii-de 2'~ de DezPmbro fip 1H3:1. 

Estabelece no pé de igual força todos os sPle Batalltües de 
Fuzileiros do Exercito , applitamlo para esse fim o au
gmento que teve a do 1. o dos ditos Batalhões IJelo Derreto 
11.

0 1.074 de 30 de 1Yoeembro de 1852. 

Hei por bem Determinar que catla hum dos sele Hata
lhiiPs de Fuzileiros, que fazem parlt' da Anna de Infantaria 
do Exercito, conservando o quadro ~onstituliyo que lhe foi 
dado pelo plano que baixou com o Decreto numero setecentos 
c oittmla c rlous de dezenove de Abril d~ mil oitocentos cin
~oenla ~ lmrn, seja cstabeleeido na força dl' oitocPn tos setenta 
~ oito praça~ de prct; ficando as rPspeetiras primeiras Compa
nhias ~om norcnta soldados, c cada hum a das outras com 
oitenta e quatro. Esse accrescimo da força scril deduzido do 
augmento que teve a do primeiro dos ditos Batalhiif's pPio 
Decreto numero mil e setenta c quatro de trinf:l <I<· .\mPnl
bro ~~~ mil oit<w~ntos cincoenta c dous, fJUP H1•i por lwn1 de
rogado nesta par\.1~. 
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O i\Jarqupz de Caxias, do ;\leu Conselho, l\linislro <' :-íl'
crelario d'Estado elos Negocios da Guerra, o tenha assim Plltt'll
dido, e faça executar com os despachos necessarios. l'alaeio 
do Itio de Janeiro em vinte e quatro de Dezembro de mil oito
omltos cincoenta c cinco, trigesimo quarto da lndept~nt.leneia 
c do Impt•rio. 

Com a Uubriea de Sua Magt~stade o Imperador 

DECUETO N.• I.G!Iti dr 2'• d•~ Uewmbro de 18i.:i:i. 

A ulorisa a incorpuracào e apprm•a o.• estatutos da Sociedu!le 
lJramalica FranCI':a . 

. \ttPndPndo ao que l\le n•qtwn·o André Pcr~ira Li111a, na 
<ptalitlar!P dP diredor ~rn·nte da Sociedade Dramalica Fran!'eZa, 
que St' prPtende estabe!Pcer nesta cidade para sustentar ltttttta 
t:ompanhia l'raneeza de vaudevilles, prquenas operas t'olllit:as n 
tlOillcdias, ~~outra de dansado balcts e outros divcrtimPntos; t: 
de conformidade com a Minha lmmc<liala Hesolução de J 5 do 
cmTentP llli'Z, tomada sobw rmn~et~r da Secção dos Nc).\tH',ios do 
1mperio do Conselho d'Est<Jdo, exarado em consulta de 2R t!P 
"íovembro anteeede1lte: Hei por bem Autorisar a incorporat;iio 
da dita soeiPdade, e approvar os respectivos estatutos 1)111' rom 
~>ste baixiio. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Consl'lho, 
Ministro e Secretario ge Estado dos NPgocios do ImpPrio, assi 111 

o tenha entendido e faça executar.- Palacio do Hio dt! Janeiro 
em 2'~ de Dezembro de 1855 lrigesimo quarto da lndepend<'Jli'Íit e 
do lm pPrio. 

Com <1 Rubrica de Su<J ~Jagestade o Impcr<Jdor. 

Luiz Pedreira do Coul/o Fcrrrr:;. 



( H.>H ) 

~~~tatutos da Socit•thule Ua•nauntica l•'a•nucezal 
n •t•u·~ li!i~~ a•eler·c o Ut~c•·•~to u,o l.f69flo •••~ ~-1 

d•~ l)~zt•JUIJI'o dt~ I S3õ. 

T(T['L() I 

/)a Sl)cicdadc. 

Art. 1." A soci('dadt~ !elll por tl111 susknlar l111111a cornpa
nllia franceza para reprrst•nt<u:üPS de raudPv illt•s, peq UPnas opt'J'<ls 
comicas c conl!'dias, t' o11lras eorn as ligu r as w•ct•ssa rias par a 
preencher os intervallos ro111 darst!los, dar buildPs e diverli
mrntos. 

Art. 2. 0 O capital ria sorit•thHk lw rk ct•ttlo t' trinta t' oito 
contos~~~ I'Pis, divididos t'lll mil trrzPntas r oitenta aq:õrs de cem 
mil reis cnda huma (repn~scntadas por rrpolii'Ps) realisavcis uwta
dc cinco <lias depois de iw·orporada dla t' ti•ila a drarnada pelos 
jorwws prrhliros, c a outra rndade Plll prcst;uJics ck dl'z por cr•nto 
sobre sua tolalidadn p;r;.\·as 110 prineipio rlc cada nw:r. sPguinlt•, a 
contar darprdlc em l{llt" t:lwgan'llt os artistas contradados. 

Art. 3.'' Este capital st·rvirá para o custeio das cornpanltias 
c tod<h~ as dl'spezas tanto onliuarias corno extraordinarias da Ptll
preza por espaço dt~ hum anrw, que lw o ria duraçfio dPsta !"oci~·
da!-lc a datar da dwgatla dos ;~rtistas. 

~\rt. '~-." O accionisla !JIIt' dr•ntro dos prazos rnarcados niio 
eHtrar com a prestação exigida, fWI'Ilt•J'iÍ o din·ito 1Í a1·ção ou ac
ções que tiver tomado r: as quantias quc tiver pago, podendo a 
direcçiio passa-las a outrr•m. 

Art. 5. o A propl'ierla<IP das acçtks d;i a seu possuidor o ti i
rrito a hw11 canrarol1~ ou carlPira, eonfornu• o llltnH'ro das a1:r;tks 
que possuir, pela ma11Pira sr·;wiHte, Sl'lll nrais rdribuiçiio: ltllllla 

aet;iío a lttllllll eadeit·a; tn·s aet;lies a hurn ca111arote da quarta or
dem; cinco acções a hum camarote da tcreeira ordem; sete acç.ies 
a lturn camarote da st•grmda ordem; sl'is ac~·üf's a hum eamarolf' 
da primeira ordem. 

Art. 6. 0 Todo o acciouisla lrl' ~leio; IIHIS s1i lr111 din·iln a 
votar e ser votado na assembléa gt•r;ll aqrwl!1· sorio ll'H' possuir 
d!' Ires ar(:IIRs inclusivr para eima, r• St'lls rolos sr• rontariío 
pdo tlllllli'I'O de\ ilCÇÜPS que pussuir, Sl'rHio illirnii:Hio aqlldl1· 
que pódr~ tr·r. 

Art. 7." H" prnnillida a tran-;fNt'Jlcin da acçiio por 1'1!

tlo~so n•gnlar na apolice rorn sir11ple~ p:ulit:iru(Jío do nmru~ 
da prssoa a <[IH'Ill passa, feita a dirrct:iio, lrurna vez qut• sn 
tPnhão ff'ito o se fação nessa occasião todas as rntr;ulas, <llrles 
rio que lw nnlla a transferr:neia, e a act::lo tira ú dhposiçiío 
da rlirrq:iío para pussa-Ia a outrem rw fónna do artigo 1. 0

• 

Art. 8. o Havcr:í regnlarmPnlt' dois !'!ipctacnlr,; na sPIII<IIllL 
tet:ças c sn hbados, PXcr·plo caso de força 111aior. 
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TITULO 11. 

Do yoverno da Sociedade . 

. \rl. l." .\ allministra<,:ão ~I'J\11 da sori•~1lad<' p<~rtenr•~ a 
llnin ronsdho de tres nwmbros, qnr~ são os s()(:ios instituidon·s 
llf'lla, Dr .. \ntonio .Jo,;l- de .\raujo, .\n1ln·· Pndra Lima, c 
.Joiio BiiJeiro de Canalho .Junior. 

Art. 2." Haver;i mais huma commissão fiscal de einco Inf'm
bros qw· vig-iará o exado !'lllll(lfilllento <los devf'n•s do ron· 
sPiho di redor em rr·lae<lo aos inten·ssl's c Iins da soeie!la<le, 
nomP<Hia em Hssemhléa· !-(era\ !la i 11corporaçflo da sociedade, 
e durará tamhem hum armo. 

TITliLO 111. 

Da ..lssemblé" rrraf . 

. \ri. 1." A assr•tllhlt'•a g•·ral se renn~r;í ordinariament1• no 
al'lo da ineorporat;ão da sociedade pant nomea•_:<lo da eom
missiio !isca\, ~~ no fim do prazo da SOI'iP<iade para a pres
tação de eonlas ~~ dPlihenu;ão sohn~ a sua continuação, c 
extraordinariamente s•~mpre que o conselho director ou a 
cornmissão fiscal, on hnm numero 1\c accionislas, !(Ue n·pre
senlc o terço do eapila\ da soeiedade o exigir. 

Art. 2. o A assembléa geral da incorporação da soeirdade 
se considcrarú constituída c apta para deliberar, estando 
pn·senl!•s por si ou rcpn~senladas por procuração hum nume
ro de acções eorn'Spondcnt!'s a hum ter<;o das acções perten
centes aos aocionistas que pod•~m votar, nas outras somente 
achando-se prcsentr, na forma acima dita, mais de metade. 

ITITL!I IL 

.\rt. 1. 0 () capital da socieda1te sera n·cothido a hum 
haw:o, no qual se abrir:\ co;J(a rorrenk, nilo pod•·tHlo o 
thesourdm consPrvar em si quantia alt'.m de duz1'11los 111:1 
I'<'ÍS para O<!I:OI'I'Pr a \H~I(IIf'll<IS !kSp!'f.iiS d!' !IIOIIH'!I(O • 

. \rt. :.!." :\rnhu111 ;u·r·ioni~la n·spourlc all-111 <los fundos IJill' 

n'pn·sentão suas arr_:üPs, mas 1!·111 din'ilo, no rilso !IP ltil\Trr·nl 
saldos a fayor, a recrlwr o <[H<' ratcadi\lltl'tlli' \lw lo,·:1r. 
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Art. :1. 0 Os hillll'l~~s <h~ eamaroll's ou raddras, corres pen
dentes fts ae<;Cies IJlH' fkan·m ou Pslh en•m SPJII dono , ou 
porque Sf' niio Plllitlissf'lll , ou pol't(lll' n•rt•rl<'sst•rn para a 
sociPdade Pm virludP do dispt~~to no artigo 'Lo P 7." do titulo 
J .

0

, Plll qunnto não forem Pmittidas, serão n•mlidas por con
ta da ernprPza prlo duplo do Jll'Pt;o JlPlo qual fit·ilrião aos 
aecionistas. 

Art. 1
L • Esta soriP<larll' Sl'l'á rPgulada prlas formulas mer

rantís, rrgístrarln no tribunal do rommPn·io, com Pst·.riplu-· 
ração, tudo llil fúrma das l1~is yigPniPs. 

llio de Janeiro :!1) d~>' Outubro d1~ JH55.- .-lndni 1'~1·cira 
Lima. 
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COLI.l~CÇÃO DAS tETS DO HlPElHO DO BRASIL. 

18'1'1 

TO)IO 18. PAI\TE :!.' SEO}ÃO 80. • 

llEt.:RETO ~.· I.G9í -dt· 21i de Dt'Zl'mhru dt• lftí.í. 

Declara os lugares em que deeem ser creadas as Consen•a
torias do Commercio nas Províncias de S Pedro do llio 

Grande do Srtl, do l'araná, S. Paulo, e l'iauhy. 

Hei por hem necrelar' t{Ue nas Províncias tle S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, do Paranú, Sao Paulo c Piauhy , a 
Conservatoria do Commercio seja estabelecida nos seguintes 
lugares: na Cidade do lUo Grande, quanto á primeira Pro
víncia; na Cidade de Pm·ana-gu<Í, quanto á segunda, na Ci
<lade de Santos, quanto <Í lrrccira; c na Cidade da Parnahiha, 
<tnanto á quarta. 

Fica nesta parte derogndo o Artigo onze do Decreto nu
mero mil quinhentos noventa e sete do primeiro de Maio 
do corrente anno, que estabelece Conservatorins nas Capitaes 
das Provi ncias. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do 1\Jeu Conselho, ~li
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Jnslit;a, assim 
o tenha entendi(\o e faça ex.eeutar. Palacio do lHo de .Janeiro 
em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos dntocnta c 
cinco, trigcsimo quarto da Indepenrlencia c tlo Imperio. 

Com a Bubrica de Sua :\lageslade o Imperador . 

.los<! 1'/wma:. .1\'abuco de Arattin. 
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DECHETO X." I.GOS- <IP 211 de DPZPIIlhro dP 1H55. 

A 11torisa o Ministro ~ Sf!TC/Ilrio d' Rstndo dos A'egocias da 
Justiça rt d·ispendfr, com a Ser:retaria d' Estado, e por 
conta do t'Xerricio d1• 1851·- 18.)5, mais a quantia de. lk 
1 !1. H:'lO.nJElHL 

"íúo sendo sufficienle a quanlin votada no paragrapl10 
primeiro do artigo terel'iro da Lei nuuu•ro SPlete11tos e deze
llOYr dr 'inte oito riP SelP111hro de mil oilo<'PIItos eiiH'OPIIIa 
r Ires, I!Pi por bt>111, de eonfonuida<IP !'0111 o paragrapho se
gundo do artigo quarto da Lni llliiii()J'O quinlwntos t> oiiPnla 
,. nove dP 110\<~ de SPinnJn·o de mil oilo<'Pntos ei•u·o .. nta, 
e Tendo onrido o Conselho <I<~ !\linistros, .\ulorisar o :\linistro 
() s('('I'Ctario d' Eqmlo dos :\pgodos dii .Justi<:a a disp<'IHII'r, 
alôm da quantia \ olada, 111ais a dl' do'Z<'IIO\P <:ontos non:ecn
los dncocnta noil quinh<•ntos IIO\<'Illa r· quatro r{:is; do qw• 
d;mí conta ao Corpo LPgislativo na sua pro\ima futura rPu
niiio, pam s<:r ddlnitiranu•nle appn11 ado . 

.los<·· Thon1az 1'\ahuco d1: Araujo, do :\leu Consr:lho, :\Ii
nistro c Se<Tdario d'Estado dos l'l<'gof:ios da .Justi~·a, assim o 
wnha entendido c litra e\eeutur. Palado do Hio de .lnneiro 
em vinte sris dr Hczf'lllbro ele mil oiloeenlos cin('(wnta c 
einco, trig<·simo lJU:trto da JndPtH.:ndPncia c do Imperiu. 

Com a Hnhrif·a <I!' Sua i\lagesta<lr~ o Imp<'rador . 

.Tos,: T/wmaz ATalnu·o de Amufo. 

DEC:RETO :\'." Uin!1- dP :2G d<~ Dezembro <le 11{);; __ 

A utorisa o Minútro ~ .<-;er:relan'o d' Estado dos JYcgocios da 
.Justiça a dispend~r rom os Telegraphos, I' por conta do 
e.rercicio rlr 18.'5í- 185.), maú a quantin de 11.7iM./j'1Gi. 

Não sendo sufficienll' a quantia mtada no paragrnpho 
sdimo, do arligo terceiro da Lr•i de On;amcnto pro\illlallll'lllr: 
finda, para as dcspczas eom os TI'IPgTHphos, llei por bem, 
fi<: conformidade com o paragrapho spgun<lo do artigo quarto 
da LPi lllllllPI'o quinht:nlos oitenta <' nove: dr llO\<' dl' 
Sr>temhro de mil oitocentos <' cineofmla , c: Tendo ouvido o 
Conselho df• i\linislros, Aulorisar o illiHistro P SP<T<'Iario dP 

r 



Estado dos Neg-ol'ios da J nsliça a dispcntlt~l', a\t'>m tia quan~ 
tia votada, mais a de onze contos setecentos e vinte quatro 
mil cento sessenta t• quatro réis; do que darü conta ao Cor
po LP;.\'islaliro na sua proxima futura n~unifw para ser <kl1-
nitiranH~nt•~ approvado . 

.lo:;(• Tho11HIZ Nahut·o de .\ranjo, do l\ll'll Cons!'lho, Mi-
nistro t' Secretario d' Estado dos NPgocios da Justiça, assim 
o lenha entendido e faça t•xccutar. l'alaeio do IUo de Janeiro 
em vinte st>is de Dezembro de mil oitocentos rincocnta e 
dnco, trigesimo quarto da lndqwndencia 1\ do lmpt•rio. 

Com a llnbrica de Sua MagPstade o Imperador. 

Jos1f Thomaz Nalmco de Arm\fo 

DECRETO N." t .700- de 26 de Dezembro de 1R:l~. 

Autorisa o Jlinistro c Secretario dos l'iegot'io.ç da Justiça a 
dispender com a. Guarda NaciOltal, e por conta do exerci
cio de 185'~-185.), mais a qua11litt de Ns. 17.50G./T'G80. 

Não sendo su!l1cicntc a quantia votada no parngrapho 
seis do artigo terceiro da Lei do Orçamento proximamente 
lindn, para as despezas com a Guarda Naeional , Hei por 
bem , de conform ida1!c com as disposi~·ões do paragrapho 
segundo do artigo quurto da Lei numero quinhentos oi
tenta e nove de nove de Setembro de mil oitocentos c ein
coentn, c Tendo ouvido o Conselho 1lc Ministros, Autorisnr 
o Ministro c Secreturio d' Estado dos Negocios da .I ustiça a 
dispender, nlôm 1lu quantia votudn, mais a de dezesetc con
tos quinhentos c seis mil quinhentos e oitenta réis, do que 
dnrá conta ao Poder Ll'gislalivo na sua proxima futura reu
nião, para ser definitivamente approvado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\len Conselho, J\li
nistm c Secretario (l'Estado dos Negocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido c fn<:n executar. l'alncio do Hio de .Ja
neiro em vinte seis de Dczcmhro de mil oitocentos cincocn
ta e cinco, trigcsimo qunrto da Independcneia c do lm
perio. 

Com a n uhricn 1le Sua Magcstndc o Imperador . 

.losé J'lwma~ Nabw:o de Araujo. 
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DEt:HETO N." 1.701- de 2() de Dezembro de 18.)5. 

A utorisa o Jll inistro c Secretario d' Fstado dos 1Ycgocios da 
Justiça a dispcll(lcr com a ( :apclla Imperial e Cathedral do 
Rio de Janeiro, c 11or conta do c.rercicio de I!;;>~, -18:).), 
wais a quantia de lls. :L 773-tNn2. 

Núo sendo snfficientc a quantia votada no paragraplto 
dccimo do artigo terreiro da Lei numero setecentos e deze
nove de vi11te oito de Selemhro de mil oitocentos cincoen
ta e Ires, lld por bem, de conformidade rom o para~rapho 
segundo do artigo quarto da Lei numero quinhentos c oiten
ta e nove, de nove rlc Setembro de mil oitocentos e cinco('nla, 
c Tendo ourido o Conselho de 1\linislros, Autori~ar o Minis
tro c Secretario d' Estado dos 1\egucios ria Olnsliça a dispen
dcr, olêm da quantia Yolada, mais o de Ires contos ~eteccn
tos setenta e lrcs mil oi toce11tos setenta dons n'~is : do que 
dorá conta ao Corpo Legislativo na sua proxima futma reu
nião, para ser dcflnivamcnte apprmado. 

José Thomaz Nahnco de Araujo, do ~leu Conselho, 1\li
nistro c Scerelario d' Estauo dos Ncf.\ocíos da Justiça, nssim 
o tenha entendido e faça cxcmtar. J>alacio do Hio de Janei
ro em vinte seis de lkzemhro de mil oitocentos r·ineoenla 
c cinco, trigesimo quarto Ja l111lependcncia c do Jmperio. 

Com a Ilnhrica tle Sna }lDgeslaLic o lmp('rador. 

J o~; é Thomaz 1Yabuco de ArauJo. 

---
DECRETO N." 1702-- de '2G de llezcmbro de 1S55. 

A utori.m o li/ inistro e Secretario d' Fstaúo dos Negocios da 
Jus tira a dispender, com a omducriio e susteuto de presos, 
e ]!OI' conta do exercicio de 18;).~,-18;).}, mais a quantia 
Je Rs. 3. !l77,Jtl~60. 

l'lão sendo su llicientc a quantia votada no paragrapho 
dezeseis do artigo terceiro da Lei do Orçamento proxima
mente finda, para as despezas com a eonducção e sustento i 

1 
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de pre!'os, Hei por bem, de conformitl:11lt~ com ns tli~posições 
do paragrnpho segundo uo nrtigo quarto ua Lei numero qui
nhentos e oitenta e nove de nove de Setembro de mil oito
centos ccineoeuta, e Tendo ouvitlo o Conselho de l\linistros, 
Autorisar o Ministro e Secretario tl' Estado dos Negocios da 
.Justiça a dispendcr, a\l•m tla quantia votatla, mais a de 
tres contos novecentos setenta e sele mil qnalroccnlos c ses
senta réis; do qne dad conta ao Corpo Legislativo na sua 
proxima reunião para ser dcfinilivamc~IÍP npprovatlo . 

. losú Thomnz Nahnco de Araujo, do ~len Con~dho, J\Ji
nistro c Secretario d' Estado tlos Nq~oeios tla .lnsti~·a, assim 
o tenha entendido c faça executar. l'alacio do Hio tle .lunei
ro, em vinte seis de llczemhro de mil oitocentos cineoenla 
P eineo, trigesimo titiarto du lntlcpPtHlcncia ~~ tlo lmperio. 

Com a Ptuhricu uc Sua Mage~tatlc o lmpcraclor. 

./os1i Thoma: Saf11u:o de ~ t rau,jo. 

A utori.ça o Ministro c Secretario 11' Hstm[o (Iu~· 1\'t•gocios da 
.Jnstiça a tlispctuler com a Casa tlt~ C'orrccção, f t·cparo de 
Cadeas, e por conta do cxen:icio de 18.) 'I -185:), mais a 
quantia de lls. 71. 'íGO.'ti':H:l. 

Nilo sendo snfficicnte a quantia votada no paragrapho 
quinze do artigo terceiro da Lei do Orçamento prox.imamenle 
linda, para as tlcspczas eom a Casa 1le Correcção c reparos 
de cadcas, Ild por bem, ue conformidade com o paragrapho 
segundo do arligu quurto ua Lei numero quinhentos e oilen
tn c nove de nove de Setembro de mil oitocentos c t:incoen
ta, e Tendo ouvido o Conselho de Ministros , Autorisnr o 
"Ministro c Seerelario rl' Estatlo dos Negoeios tla .Justiça, a 
dispender, alôrn du quantia votada, mais a de sclcntu c 
hum contos llnalrnccntos sessenta mil trcwntos quarenta e 
dons n\is; do qnc tlar;Í conta ao Corpo Legislativo nn sua 
proxima futura reunião, para ser definitivamente "PProvado. 



-------·-
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José Thomaz Nahueo de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Ser:relario d' Estarlo dos Nt~godos da .Justiça, assim o 
tenha entendido e faça C\eel!lar. Palacio do Hio de .Janeiro 
em vinte seis de llezcmhro tle mil oitocentos eineoeuta e 
cinco, lrigesimo quarto da lndepcndcneia c do lmperio 

Com a lluLrica de Sua :\lagcstadc o lmpemdor . 

.los,: 1'11011111': :Yal111m de .I mujo. 

DECHTO N." 1. 70 'I - dt~ 2G d:~ llcwmhro de I H.)). 

A utorisa o llfinistro e .'lerretarin d' Rstado dos 1Ycyncio.ç da 
Justiça a áisflCillll'r com as lle/1/!'tles. e ])()r conta do cxa
cicio de 1 ~{)'I.- J 8;);), mois a IJII:mtirc de :~1 G.:;:-·8:3G. 

Não seudo suflicicnfe a quanlia votada no Jl<lrngrapho 
terceiro do artigo terceiro da Lei do Orçamento Jlfi!\Ímamcn
tc finda, para as dcspezas com as Hclaçücs, llei por ht~m, 
de coHfonnidntk com o paragrapho seg11ndo do artigo qllarlo 
da tei r111mero quiuhentos c oitcnlél c IIOV<) de noYe de 
Setembro de mil oitocentos e cincocnta, e Tendo ou\'ido o 
Conselho de Ministros, Autorisar o Ministro e Secretario de 
J<~stado dos Ncgocios da Justira a dispentler, alêm da quan
tia votaria, mais a tle trezentos dezeseis mil oitocentos trinta 
c seis réis; do que dará conta ao Corpo Legislativo na sua 
proxima futura reunião, para ser definitivamente approvado. 

José Thomaz Nabnco de Aran.io, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d' Estado dos Negocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro, em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos cincoen
la e cinco, trigcsirno quarto da lllllcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcs{ade o Imperador, 

.losfi Thorna; Nabuco de Arw.yu 
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Abre ao Ministro e Secretario (['Estado dos 1Yegocios da Jus
tiça hum credito .snpplemenlar de 2:) ()()().jj"OOO, para oc
correr ás despe:.;as no exerci cio de 18;):) -1851) I'Oln a re
pressão do trafico ([c A{n'canos. 

Não sendo sufficienle a qmmtia votada no paragrapho 
treze do artigo terceiro da Lei do Orçanwnto em vigor para 
as despezas com a repressão do trafico de Africanos, Hei por 
bem, de conformidaue com o parngrnpho segundo do artigo 
quarto da Lei numero quinhcnt~~~ e oitenta e non~ de nove 
de Setembro de mil oitocentos e cincot•ntn, e Tentlo ouvido 
o Conselho tle l\linislros, Aulorisnr o 1\líni,tro e S1~cretario 
d' Estrt,]o dos Negocios 1la .Justiça a !IÍSJll'tHkr, alt~m da 
quantia votada, mais n de ,·inte cinco contos de rt'~is: do 
qne dará conta ao Corpo Legislativo na stm proxima futura 
reunião , parn ser definitivamente approvadn . 

• José Thomaz Nabuco de Aranjo, do M1~11 f,onsclho, Mi
nistro c s,~crel.ario d' Est:ulo dos Negocios 1la .Tnsliça, assim 
o tenha entenditlo e faça executar. l'alacio do H i o de Janei
ro em vinte seis de Dezembro de mil oitocentos cincocnta e 
cinco, trigesimo quarto da lndepcndencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

.José Tlwma:.; 1Yabuco de Araujo. 
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TtHIO 18. PARTE 2." SE C<,:\ o 81 . ·' 

DECRETO N." 1.70G-tle 2!) de llezcmhro de 18.)5. 

Orça a Jlc('('Ílrt e fixa a d<'spr·:::rt drt lllm. f:a111a/'fl do Jlll
nicipio da l:tlrle, pom o aww Jlluniti]lal do 1." de 

Janeiro a 3 l de I>c:c!IIIJJ'O de 1 :-G6. 

Em clllnprinwl<to tio Arl. 23 tla Lei n." 108 de 2:} 
d<~ l\laio de I fHO: llei por bem Onlenar que se execute, 
pela maneira ah;li\o dcdaratla, o Or\:amenlo da Heecila 
c fha(iio tla Bespcza da Camara uo Tllunicipio da Cúrlc 
para o anno Municipal <lo 1 ." de Janeiro a :31 t!e Dezem
bro de 1856. 

CAPITULO I. 

Da Rctcita. 

Art. 1." Ilc orçada a Hcreita da Camara ~lnnieipal 
da Ctirte para o anuo a que este Decreto se refere, pro
veniente flos objedos eonstantcs dos seguintes parngraphos, 
na quantia de quatroeenlos c oitenta c úous contos sPisecn
tos c sessenta e quatro mil réis........ lt82.66!1-;jtl000 

§ f.o 

§ 2.• 

§ 3." 
§ 4.0 

§ 5." 
§ 13. o 

~ 7." 
§ 8." 

Imposto de patente sohrc o con-
sumo d'aguardenle ......... . 

Dito sobre a importação de bebi-
das espirituosas ............ . 

Dito de policia .............. . 
Novo imposto de scges , t·arros c 

carroças .................. . 
Licença a mascates .......... . 
J<'nros de armazcns . . . . . . . . . . 
1 li!. os de tavernas ..•.......... 
Ditos de quitandas ........... . 

71. ()()() ;til 000 

30.000~000 
20 . 000 ;til ()()() 

2G . 000 ;\tJ 000 
I S . 000 ;tD (}{)() 
2 . 7>00 ;j'tl 000 
l.;)IH);tl-000 

GO;tjlOOO 

\ 
~ 
I 



§ !l." 
~ 10. 
Si 1 t. 
Si 12. 

~ 13. 

§ H. 

§ 1 !l. 
~Ui. 

§ 17. 

§ IS. 
§ Hl. 
§ 20. 
Si 21. 
§ 22. 
§ :n. 
§:H. 

~ 9" ~ -~). 

§ 2(i. 
§ 27. 
§ 28. 
§ 29. 
§ 30. 
§ :H. 
§ 3:>.. 

§ 33. 
§ 3~-. 

§ 35. 
§ 36. 

§ 37. 
§ 38. 

§ 3!). 

{ (j(j!) ) 

Ditos de carros .............• 
Jli los de C1\frO(,'aS ...••••.•••• 

Ditos llc terrenos da Camara .. 
Ditos de ditos de marinha c 

ma ngncs ................. . 
Arrend;Ímentos de terrenos de 

marinlw ................ . 
tandcmios de terrenos Ja Ca-

nwra .................... . 
Ditos de ditos de marinhas ... . 
Emolumentos de Alvanís de ca

sas de negocio c outras espe-
cics ..................... . 

I ndcmnisa.;ão por medi~iio de ter-
renos de marillhas ........ . 

Arrua~ões .................. . 
.Juros de apolices ........... . 
!'remi os de tleposi los ........ . 
Hendimcnlo de talhos ........ . 
Dito de aferiçües ............ . 
Dito da Praça do )lercado .... . 
Gratificação de vender peixe pela 

Cidade .................. . 
])i ta de naturalisaçiio ........ . 
Gralilknçüo de festivitlaues . . . • 
l'rollucto tlc generos ycndillos .. 
Dona I i\· os .................. . 
l\lultas policiaes ............. . 
Ditas de posturas ............ . 
Restituições e rcposit.·t-)cs ..... . 
Cobran~a da divida acliva, in-

clusi\ c foros vencitlos ...... . 
ncndimento do !\lata domo .... . 
Dito da ponte da Praia dos Mi-

neiros ................... . 
Sobras .....................• 
Emissão de apolices do 2. o cm-

prcslimo ................. . 
lntlemnis<H:ão feita pelo Thesonro. 
Locação de terrenos nas Prnças 

para toldos e volantes ..... . 
Irnestitluras de terrenos ganhos 

por arruamento ........... . 

200 ;tpOOO 
2 . ;)(}() ~ 000 
2.000~000 

~3.000;tt.OOO 

2 . 000 ;tp 000 

1 s . ()()() ;tp ()()0 
, . r)oo :j1l ooo 

"(j . ()()() :b ()()() 

200 ~()()() 
1 . soo ;til 000 

HOh ;tp 000 
700;t!l000 
300;t!l000 

10.000;tl'>OOO 
:H. ~300 ;rll 000 

3:-iO ;tp 000 
()()() ;tp 000 
700 ;t!IOOO 
200 ;n.ooo 

2 . 000 ;tp 000 
3 . ()()() ;(ti 000 

1J2. ooo;n,ooo 
1 . 000 ;tp 000 

1;) . 000 ;tp 000 
6 I . 000 ;tp 000 

4 . 350 ;tp 000 
55.000;jjl000 

:2. 500 ;r;, 000 

1. OOO;)t>OOO 



§ '10. 
§H. 

§ 1.2. 
~ !.3 .:9 -1 • 
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Carimbos ué carroças ........• 
Com a matança de porcos e car-

neiros ................... . 
Aluguel de proprios ~lnnil'ipaes. 
t;ralificação dos llespachanles ... 

CAPITULO I I. 

Da Despc:;a. 

500;jtl000 

;jtl 
200 ;!tl 000 
200;tll000 

Art 2." Fica fix:1da a despcza lla Camara Municipal 
da Côrtc para o anno a que este llccreto se rcfcn), com 
os ohjectos lksignados nos seguintes paragraphos na quan
tia de quatrocentos c oitenta e dous contos seiscentos c 
sessenta e quatro mil réis............. lt82.66!~;ttl000 

§ i.• 
§ 2.• 
§ 3." 

§ !j .. o 

§ 5.0 
§ 6.• 
§ 7.0 

§ 8.0 

§ 9." 

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

Secretaria ................... . 
Contadoria ................... . 
Thcsouraria , E:;crivão da recei-

ta, Adrogado , Procurador e 
Agente ................... . 

Fiscaes e Guardas l\lunicipaes das 
Freguezias da Cidauc ....... . 

Oirectoria de ohras ........... . 
Custeio do Matadouro ........ . 
Foros de terrenos occupados pela 

Camara .................. . 
Indemnisa(,'ãO de prcdios c tl~rre

nos para abertura e alargamen-
to de ruas ............... . 

Calçadas, indusive o producto 
das verbas especiaes para ellas 
segundo os Arts. !j.5 e 46 da 
Lei n." 628 .............. . 

Companhias de calcetciros para a 
conscrvaçfio das calçadas e re
paro dos macadamisamenlos . 

Aterros c consPrvDção tlc estradas, 
sendo 10.000 ;tjl 000 para o ater
ro e melhoramento tlus Cam
pos de Sfio Christovão e Ma-
chado ................... . 

Cunstrurção de pontes ........ . 

12 . 2í0 ;tP 000 
12 . 320 ;til 000 

9 . g()6 ;tll8:3o 

26. 8lO;(t-OOO 
G . MO ;til 000 

H./,OO;tllOOO 

w~ooo 

20. 000 ~ 000 

100. 000~000 

25 . 000 ;jtl 000 

3 í . ()()() ;r\l ()()() 
2;) . 000 ;til 000 



§ 13. 

§ J-1 .. 
~ 15. 
~ lü. 

§ 17. 

§ 18. 

§ 19. 

~ 20. 
~ 21. 
~ 22. 

§ 23. 

§ 2~·. 
~~ •)"' ;:y _.). 

§ 26. 

§ 21. 

§ 28. 
~ 2H. 
§ 30. 

§ 31. 

§ 32. 
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Limpeza da Citlauc, indushc a 
gratificat;ão dos (~uanlas das 
pontes «lc ucspcjo .........• 

Desmoronamentos ............• 
Muralhas .........•.....•.•.. 
Melhoramento uns ladeiras do 

LiHamcnto c de João Homem 
Cacs c reparos dos que existem, 

inclusiyc ü.OOO;tt-000 para con
clusão do cues de Botufllgo .. 

neparo uos Jlfoprios _,lunicipacs 
e compra de mobilia ...... . 

Plantio de arvoredo c consena-
~ão dos existentes ......... . 

Faclnra da estrada do l\lathcns. 
Obras no Matadouro ........•. 
Pagamento da tlhitla passiYa da 

Cmnara ....••.....•......• 
J mos das 31 ~ apolices, resto das 

600 do 1." emprcslimo ....• 
Amortisat;ão do 1. o emprcstimo. 
Juros uc 200 apolices do 2. 0 

cmprcstimo a 7 por ceuto .. 
Manutenção dos africanos, inclu

sive o Yencimcnto do Admi
nistrador c Guarda na impor
tunda de 920;ti>OOO ...•.•.• 

Custas a que está sujeito o co-
fre l\lunicipal ............ . 

])espczas judiciacs ...........• 
Uestituições c reposições ..... . 
Impressão de actas , balanços , 

orçamentos, & c ........... . 
Despeza facultativa c levantamen

to de plantas ............• 
Evcntuacs .................. . 

28 . 000 ;ttJ 000 
7 . 000 ,p 000 
,\ .. 000 ;rjl 000 

10.000~000 

8.000~000 

2.500;ttJOOO 

3.500~000 
9 . 000 ~ 000 
5.000;jil000 

11.GOG;t!l700 
25.000~000 

7.000;jjl000 

9.000~000 

2.000;j!J00() 
j . 200 ~ 000 

soo ;;pooo 

2.000~000 

1.700~000 
2.185~068 
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CA PlTrT.O IH. 

JJisposiçffc ,ç gf'trlf'.ç. 

Art. 3. o Fidlo em \'igor, como pcrmnnentes (JllllCS

qner di~posições dos Decretos- de orçamento anteriores, que 
niio rcrsnrem particularmente sohrc a fixilçilo da Hcceita c 
llcspeza , c ni1o tiverem si!lo expressamente revogados. 

J.uiz Pedreira do Conlto Ferraz , do Meu Conselho, 
1\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Impcrio , 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em riutc c nove de Dezembro de mil oitocen
tos cincocnta c cinco, trigcsimo quarto da Indcpendencia 
P do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

lui::. Pcdrâm do Coutto Ferra~. 

JlEC:HE'JO N. 0 1.707 -de 2!) <lP lkzrrllhro de 1855. 

Promulga a Conrrnrilo rrlchrada entre o Brasil e Portugal 
para punir e rrprimir o rrimc dcmocda falsa. 

Trnd o-sn concluído e nssig·nado l'JII Lisboa, aos 12 dias 
do llli'Z de Janeiro do corrente anno , coBJ o (;o,·emo de Sua 
l\lagesladc l<'idl'lissima, huma Convrn\'lio para rrprimir e }Jll

niro crime de falsificação de moeda e papeis de credito com 
curso lrgal nos dons l'aizcs, quando pratic.1do no territorio do 
outro; e aellando-sc este acto muluarocnle ratificado, depois 
(lc appnwado pelos Poderes Lrgislaliros dos !lous l'aizrs , c tro
cadas as ratificações nos 13 dias do rncz de Outubro proximo 
passado: Hei por brm Ordrnar qur n dita Cornenção srja ob
st~rvada c CUillprida liio inlciramenle corno nella se eon(l\w. 
José Maria da Silra Paranhos, do l\ll'tt ConsPlllo, 1\linistro e 
Secretario d'Estaclo dos Nrgocios Estranp-riros, o lrnlw assim 
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cntcndido c expct;a para esse Hm os dcspadws nccessarios. l'a
lado rio ltio de .Janeiro, aos vinte c nove dias do nwz de llezemhro 
«lo anno de mil oitoemtlos eineoenta e dneo, trígcsimo quarto 
da lndcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

José llfaria da Silva Panmhos. 

4. 'oan·c•uciio eeleJ,..utla c•ntrt~ o lh·a~il c.~ PcU'
htga I iuu•n. l,..e,·cnçiio c t'CJn't.·,;~iio do cl'inae 
ele lal.otificnçiio de naoeda e t•at•c.·i~ de ct'l.•tli
to eona cut•~oto lcgal no~ times JUtizc.·s. 

Nós o Imperador C:onslitucional e Defensor Perpetuo de 
Bmsil , &e. Fazemos saber a todos os que a presente Carla do 
n pprovação, confirmação e ratifient;ão virrm qnc aos 12 dias 
do IIHJZ de JanPiro do corrente anno foi ajustada e assignada 
na Cidade de Lishoa, entre :\ús e S. l\1. 1~1-1\ei H«'genle do 
Portugal c tlos .\lgnrves, em nome de S. ?11. EI-H!'i o Sr. J). 
Pedro V., pelos rPspectivos Plenipotcndarios, hnma Convcn
çfw a fim de se prevenir c reprimir o cri111e de falsificação de 
mo«•da c vapeís de credito com curso !Pgal nos dous paizPs, 
quando praticado no tL·tTilorio do outro, cujo teor ht• CJ SPgninte: 

SS. l\1?11. o Imperador do Brasil e EI-Iteí HPgPtltl~ de l'or
lngal c dos .\lgancs, ('Til nome do Hei, allemkndo nos lltalcs 
incnleulaveis que resnltiio da l'alf.;ilicaçuo da moeda c papeis <11~ 
lTPdito eom curso legal em cada hu111 dos «lous Paizes, qumHlo 
praticada no lorritorio do outro, c f{H·a conscguintcmenle da 
tH'\'âO repre~siva da Legisla~·ão nacional; c reconhecendo outro
sim a twecssidadc in<lccliBa\cl dt' acautelar 11or ml'io de nc
cPssario acconlo a reprodueriio e frl'qtwneia de tiio gTilves cri
mes, os qmws pelos seus clleitos pl'l'niciosos e genws prejudi
cão em eommnm a fortuna publica e privada dos dous Esta
dos, eujas relações commcrtiaes c interesses mutuos , assim 
expostos a funestos darnnos, n'clamão com in:;tancia a 
applíca~ão de medidas urgenles c eflicazes que afiancem reci
procamente a Pll'cctiva rPpressiio de tacs atlcnlauos, e assim 
tambcm a sPgura puni,:ão d•~ seus autores e eompli•:•·s: por 
todos estes motivos resuln\r;lo celebrar lnuna Comen•:ão espe
cial , c para l'Sie fi IH notnP<írão Sl'll5 l'knipolcndarios, a s,IIJl'r: 

Sua l\lagcstade o l111perador do Bra.;il ao Dr. Antonio Pe
regrino Maciel l\Ionleiru, do ::Ít'U Conselho, Olllcial tia Ordem 
I111perial do Cruzeiro, ~~rã-Cruz dJ. de Cltrislo de Portugal, 
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P- Seu ]~miado f'xlr:wrdinnrio c ::\linislw Plcnipolcnriario junto 
de Sua Mngesladn Fi!lelissima. 

1~ Sua Ma~Pslade EI-I~Pi Il<'genlP d1! Portugal no ~r. An
tonio Aluizio .lerri:; !l'.\lhonguifl, rísronde d'Mhoguia, Par 
do H<'ino, Commendador da anli;.m e mnilo nobre Ordem da 
Torre c Espada do Yalor, Lealdade c ::\I cri lo, c da de Nossa 
Senhora da Conceição de Yilla Yiçosa, (;r;1-Cru7. da OrdP!Il 
d;t Ln~Hio de Honra de França, rl•~ S. :\lauricio c S. Lazaro 
de SardPnha, c de ],eopoldo da Udgiea, Comrncndaclor da Or
dem militar de S. F•~rnanrlo de Hcspanha, ::\linistro c Serrt•
tario d'Estado dos Negocios ]~slrangPiros, c dos da :\Iarinha 
c Ultramar, &c., l\c., l\C. 

Os quaes tendo lrocndo os seus Plrnos Po1lcrPs, rpw fnr;lo 
achado.> C'tn boa c devida fúrma, concordúrão nos Artigos se
guintes: 

Art. 1. 0 Todo nquclle que comrnC'llcr em lerrilorio Por
tuguez nlguns dos crimes declarados no ( :apilulo 6. o Ser{~itO t. a 

Arts. 20U, 20í, 208, 20n, 210 c 211 do Codi~o Penal l'ortu
guez, promulgndo por Hcrrelo dr~ tO do üczemhro de J8:.i2, 
falsificando moeda melallir:a que 1enlra eurso kgal no lmperio 
do Brasil, passando ou introduzindo moeda assim falsificada, 
ou expondo-a ;i yenda , scrú punido segundo as re~rns tl com 
ns ptmas estabelecidas para taes crimes nos referidos .\rligos 
relatiYO'> lÍ falsificação de moeda nwlallka porlngncza. 

Art. 2. 0 As pcnas impostas no Art. 215 do mesmo Codi
go Penal no que falsificar qualquer titulo ao porla1lor nulori
sado prw Lei, c ao que fizer uso desse titulo liJisificado, ou o 
introduzir no tcrrilorio l'orluguPz, são extensivas aos liJisilka
dores de papel moeda, nulas de Hanro, Bilhetes do Ttwsonro 
ou qunesqucr outros títulos nulorisarlos por Lei Jlrasilr:ira, e 
assim lambem nos inlroduclores c passadores dtl taes tilulos 
assim li1lsilieados. 

Art. 3." lleciproeartH'Jtlc louo aq11cllc que no l.errilorio rio 
Hr·asil enmrncller a rcspr~ito da moeda que tenhn cmso legal ent 
Portugal, on de litnlos ao portador , nnlor isndos por Ll'i Por-
1ngneza, alguns dos crimes rnunwrados nos ,\rligos antPcPdcnles 
da presente Corn-cnç.ão, Sl'fÚ punido s<~:;nndo as regras e com 
as penas que as Leis do Imperio do Brasil estahelc~c;;m para a 
puni\·ão rlessr'S crimes r~ommeltidos a respPilo rlc moeda que le
nha cur3o legal no Jka~il, e dos litu!os de que trnta o Art. :!.o 
desta mr':'llla Conrenc:íio autorisados por Lei Brnsileira. 

Art. Ir .• o Se n Legisla•:iio penal dr~ qllalquer dos dons Pai
zes for no futuro alterada mn rel;r~·iio ús disposi<:õcs dos prcce
deulrs Artigos, lka entendido que os crimPs a IJlW s<~ n·r .. n~ut 
as mesmas disposiçür~s srriín punidos em rarla hum d<b di los l'ai
zes segundo as regms, e cor11 as peua;; IJHC cnlüo se adwrem 
dccref ;ui as. 

Art. ij." As duas a!Lus Partes conltadaulcs tomarão cau« 
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lntma por si, o\1 ;i rrqnisir;i'w dos ,\grn!Ps niplotnali<:os nn Con
sulan~s da outra, totlas as nwtlidas adminislrali\·as tptl' forem 
llt't't'Ssarias para ollslar a l;ws nir1ws, t'ollw se ;whao t'S!Tt'ili
eatlos no~ seus rcspeethos Codig-os; r hrlll assim para per~eg-uir, 
fazer proccs~ar, l' punir os criminosos, quando tl'nha sido im
}HlSsive\ pre\·cnir n pPrpetração dos mesmos rrimcs. 

Art ()." Alt':m dos Agentes do :\linistnio rublko, t·onl'ormr 
se acha t•slatuido na Lr~isl;u:fw dos dons l'aizPs, s;lo comywlen
lt•s para arcnsar os rrinws adma t'Spt•rilit'atlos, os Consules e 
Yiet~-Consulcs da nat:iio t'llja 11101~tla t' papeis de cn·dilos lim·m 
l"alsifleados no tcrritorio da outra; c assim lambem st·Hs l'ro
C'Uradorcs lt•gillnwnle l'onstituitlos. 

Art. i.• St~ntloa inlent•ão das duas altas llarh•s ('onlractantcs 
não dar nos seus n~spPcli\'os 't.PI'I'ilorios asylo nos rt;os tios eriiiii'S 
IIH~neionados na presente Coll\ en<;üo , con('onlüu n;1 cxlradit:fto 
dos mesmos n;o:-;. 

1. • Se o criminoso perlrnrcr ao Paiz cujo Governo fizer a 
rrelarn<Jr;lo. 

2.• Se o niminnso for rcrlarn;:ulo pdo .\grnlc Hiplomalit·o 
do l'aiz em que liwr sido conllnPllido o dl'lido. 

Art. 8. • A redanw~·ão de qtw se trata de\ cr;í srr <Jcomp<J
nhada da scnten::a r•ontlt•rnnatoria em original, ou ror wpia 
authenlica, on do dt~spacho de pronuneia, st•p;undo as 1\írmas 
prcscriptas pela Legislat:iio do Gowrno n~da111.1nh'. 

Poderá comlndo Yerifiear-sc li. prisão 1lo dclinqnentt~ rrela
rnado indrprncknlcnwntc dü apr·t•sentar[lo da scntent:a ou dt•spa
elto de pronuncia, rm ,·irlu:lc de ltuma orth'm emanada da 
Autoridade COIIl[Clt•nte, expedida c•m eonlhnuidarl<~ da LPgisla~·iio 
rt•spcctha, com a dcsigtw~·iio dos lhdos imputados, das disposi
~·ties JH~mws fJ nc lhes cotTPspmHiilo, e dos signat•s pt·ssoaes dos 
r!·os, n fim dn facilitar-se a sua busca r captura. 

, :\Jas nrslc caso a prisüo on delrnçiio não podcní snhsistir 
alem do lt'tnpo un oito mczes, drntro dos quncs, por parte do 
c;ovcrno rt·clamantc, dcycrá ser apresentada a srnl<'nra condt•m
natoria ou o despacho de pronuncia para se Pfft'cluar a PXIratlit:ão. 
~a falla c:IP tal aprcsnnlação srr;Í o rén posto em librrdad1~. 

Art. fi." Se o individuo cuja t•nlrega se reclamar liYPr eom
mdlil!o algum crime no paiz ao nele se tin•r refugiado, l' por 
ellc for proecss<~do, a sua extradi<:flo FÚ rodcrü ter lugar depois 
de haver soiTrido a pena, ou haver sido ahsoh·ido. 

Art. 10. Todos os ohjcelos apprPhcndidos <~o n;o nll. ocra
siiio da sua prisão, c que eonstituirem os inslrunwntos do crime, 
ou quarsquer outros ctnc possão concorrer para a prova d!'lle, 
serão n•nwllidos ao l;o,erno reclamanlt• no aclo da entrega do 
lllesmo n'•o. 

Art. J 1. Em nenhum caso ler<Í lugar a exlracli~·:io rio clc
linquenle qtwndo pela IA·gislaç;lo do P<~iz em que se asylar holl\'t:r 
prt•seriplo a aeçflo ou a pena impc>sta ao clime de <tUe for 
accusado. 
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!ut. t2. O criminoso cntre[.(Ue ~~m \ irludc de~ta Conwnt:iio 
niio poderú ser julgado )Jor nenhum crime antnior i1 Pxtradit:flo, 
distincto do que a molhara, s;tlvo se for da nl!'srna naturczu, 

Art. 13. As clcspczas provenientPs da captura , prisão o 
manutenr:flo dos n;os, cuja cxtradit:ão for efl"eduada, ficarão a 
car~o do Paiz l'ID qw~ clles se houverem m;~ lado; as despczas 
de transporte eorrerão por conta do •:owrno rerlamanh~. 

Art. I r... :\ presente Convr·n~·iio Sl'J';Í ratilieuda depois de 
ser approvada pr:los respectivos Podpn•s Legislativos, c ~ó será 
cxPcutoria dez dias <kpois da sua puLiicaçiio na folha Ollieial 
do Gon•rno dos dons Paizl'S. 

"\rt. 15. A troca das ratificaçi'ies tcrü lugar m•sta Crirte 
df'pois da Sanr~·uo Lrgislnliva nos dous l'aizes, no prazo de seis 
mczps, ou antes se for possi\d. 

Em le do que Nús l'lenipoteudarios de Sna l\fagestade o 
Imperador do Jlrasil, c de Sua ~lagestade El-llei Hcgr•nle de 
l'orlu~al c dos Algarrcs, assignamos a presente Comenr.:iio e 
a sellamos com o Sello das nossas armas. 

Feita em Lisboa, aos 12 dias do mez de Janeiro de 1835. 

(L. S.) "tutonio Pen_qrino ilt acicl JJI on lciro. 
(L. S ) J'isconde de Atlwguia. 

E tPndo j;í sido n mesma Convcn<:ão app-ovnda pelas Cnmaras 
Legislativas deste lmperio na parte de sua eompctencia e por 
J.'llús Sanceionada aos 14 dias do corrente 111ez, depois de hem 
considerado e examinado tudo quanto nella se contt\m, a Hatili
camos e Confirmmnos assim no todo como em cada iiU!II de 
Sl'IIS Artigos c Estipulaç<1cs, e pela presente a damos por firmo 
e valiosa para poder produzir os seus snlutan's <·!feitos, pro
mellendo em fé e palana Imperial obsena-la e cumpri-In imio
lavelmcntc, c f;JZe-la pela nH·srna fúrma cumprir e obsrn-ar. 

Em testemunho e Hnnezn do que fizemos pnssar a l'rcseulc 
Carta, por J.'llós assignada, passada com o Sello grande das armas 
tio lmpcrio, c referendada pelo 1\leu 1\liuistro c Secretario 
d' Estado abaixo [IJlsi;;nado. 

Dada no Palacio do Hio de Janeiro, rm o primeiro de Se
lembro de mil oitoecnlos cincoeuta c cinco. 

PEDRO, Imperador, com Guarda. 

(L. S.) 
Jo~c lllaria da Silva Paran!tos. 
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DEC.RETO ~.· 1'708- 1\r- 2ft de Dm.Pn1bro llt~ 18r,j. 

Prrw:rct•c a [úrmn do prorr.ç.ço, qur se drrc SCfJitÍJ" 11n par~ 
tilha da somma concedida prlrt Lei n.• 83'~ de Hi dr Agosto 
do corrente anno, como indcmni.~açiio das JlTI'sas da.~ gucr~ 
1·as da lndepcndencia c Rio dlL l'rata aos Uf!iciacs do Cor~ 
J>O da Armada on seus herdeiros, que á mesma indemnisa~ 
riío tircrcm direito. 

Em virtude da autorisação concedid;l pelo parJgrapho se
gundo do Artigo primeiro da Lei numero oitocentos e trinta 
e quatro de dezcseis de Agosto do corrente anuo, liPi por 
bem, conformando-:\Ie com o pnrecer da~ St•eçõPs reunidas ue 
t;ucrra e Marinha, c de Fazl'nda do f:tmsl'lho d'Estado, emil
lido em Consulta de "inle c um do uwz proximo prdPrilo, 
que na distribuição da (JUantia de seiseentos ~~ "inte quatro 
contos tlc réis, votada como indcmnisaçüo das prPsas das ~uer~ 
ras da lndcpcndcnda c l\io da Prata aos Ollieiacs do Corpo 
da Armada ou seus herdeiros, que il mesma indcmnisação li
,·erem direito, se obscne o ltc•gulamcnlo, IJUC mm este baixa, 
assignatlo pot· João Mauricio 'Vandcrley, do J\leu Conselho, 
1\linistro c Snerclal'io d'Eslado dos Nq;oeios tia l\larinha, que 
assim o tenha entendido, c faça executar com os despacho,.. 
ncccssarios. Palacio do llio de Janeiro em Yinte nove de n~~
zembro de mil oitocentos c eincoenta e cinco, lrigesimo quar\o 
da lnllcpendcncia c do Jmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua 1\Jage,..tndc o Imperador. 

Joiio .lJiauricio Wanderley. 

Regulonaent.o Jlat•a a dis••·ihut-,~lio tia •Jnuutill. 
de ft.24.~f)OO:JiJOOO, ,·ofotlu. no At•fi,v;o :1.• ~ :1.• 
da J_,(•i u.o S:I.:J. d(~ :Ut. de A~o .... to do eot•t•ente 
atuao~ eonto indentuisau•iio dulii ttt•(•so!!l feifas 
nas ~uet•t•as tln, huh•tt(•tuh•n(•iu (~ llio tha 
t•t·ntu. 

Art. t. • Para distribuição da som ma de G2~:000:t;OOO, 
votada no Artigo t.• ~ t.o da Lei n." 80!~ de tü de A!-(osto 
1l'cste otmo, como indemnisaf.ãO das presas fcitas nas guerras 
da lnrlepcndcncia c IUo da Prata, lica crcada uma Commissão 
de trcs Membros, nomeados pelo t;overno, seryindo um d' dks 
de !'residente, c outro de Secretario. 

Art. 2. o Logo que o_;;tf'ja installada a Commi~ão con
Yidará, por cdilaes publicados nos jornaPs, a fJHC todos os 
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O!lieiacs da Armada on seus herdeiros, que st• jul~arem rorn 
dirdto 1Í indeului<u:ão supratlila, apn~senlPIII suas redam;u;üPs 
uoeumentadas 110 prazo de Ires IIH~ZI'S' t•slandu 110 lm(II'J'ÍO' 

c no rle seis, estando li'•ra ou na l'rovincia de ~lato Grosso. 
§ hticu. Seriío contcruplados na classe de Olliciaes de 

Patente us in di\ iduos, de que !ratão o .\ssento do Conselllu 
do .\lmiranladu lk 2:.1 de l'lovcmhro de Jí!l7, c os .\rti;.:os 
de declara<,:ão do Conselho Supremo :\lilitar de Justi<,:a de ~!:) 
de Janeiro de IH:!!;, adclif"ionados no TPrmo de 2:1 de l\laio 
de 1827, apprmado~ pelo A\iso tlo :\Iini:;terio da :\lannha de 
10 de l\Jan·o de H!28. 

Art. 3.;, A~ redallHI('i'les dcn•riío conter, o nome do n~da
mante, a gradua<,:iío em que sen io, e a bordo de IJlll' ;\a\ io, 
(ptal's as presas a que st~ julga com direito, c as cireunls
tanl"ias em que furão fl'itas. 

As redama~·ões pül" pn·sas das {.\Uerras da lndept•nderwia 
e dfl Hio da Prata, ainda qrte JH~rtenet•ntl'S ao mesmo indi
\ iduo, st~rào apresentadas e julgadas separadaHH'IIIP. 

Art. IL• Na falta de documentos utriciacs cxtrahidos Jos 
Li nos de soceorros , ordens do dia, prorpssos de presas , 
c partdpaçõt•s olliciaes, a Commissào admittirá quaesquer outros 
tquintleHtes, ou que lhe parcçào procedPntes, podendo cx-ofli
do tomar o testemunho das pessoas, que tin~rcm raz;io de 
saber do facto, c proceder a quae:,quer exames em li \Tos , 
processos c papeis, que existão nas l~eparlit;ões Puhlieas. 

Art. 5. o A proporção que for aprcseutada cada uma 
reclamarão será resumidamente publicada para conhecimento 
dos intcress~dos, c estes terf10 direito de co'ntestal-a, mnt tanto 
que o llu;ão em termo brc,·e, não excedente a oito dias impro
rogaYeis. 

Art. 6. o Assim que forem apresPntadas as reclaHW('Ões, 
trao sendo distribuídas pelos :\lembros da Conrmissão, exarÍii
nadas c julgadas summariauwnle. 

Aquellc, a quem a reclama~~ão for distribuída , fará no 
prazo de Ires dias o seu relatorio por PScripto, que será junto 
ao processo. Discutido e yolado, lanar-se-ha a dccisiío, que 
será assignada por todos. Se algum declarar-se \·cncido, dará 
seu \Oto por escripto. 

As det:isões serão publicadas pela imprensa. 
,\rt. 7. 0 Limitar-se-Ita a Cornmissão a julgar, ou não, 

provado o direilo dos reclamantes ás presas feitas pelo 1\'a\'io 
em que sen·irão, declarando-se o numero d' aqucllas, c a sua 
importanei.t provada ou presumida. 

Art. 8." Das dedsiks da Commissão haYerá reeurso ex-olli
do para as Sec<,:üPs de (iuerra e :.\IariHha, e de Fazenda tio 
Conselho d' ]~stado 

Art. 9. o J nlgadas em !'>cgunda instaneia todas as reda
rna•;õcs, l~trá a Commiss:io duas rclaçiíes dos Ollieiaes ou seus 
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\trrdPiJ';l~ haLilitados, qnr \iwrem direito ú índPmnisaçJo vo
t;Hla, por prPsas feitas em uma e outra guerra, d,~cJaramlo: 

1.• O nome do reclamante. 
2.• O posto em que servio. 
3. • As JH'l~sas a quP tem direito, segundo ns disposiçõps dos 

AIYarús de 7 de Dr~zemhro de 17HG, p 9 de :\laio de nn7. 
A rl. 1 O. o 1-\criío eonsideradas eomo lJoas presas na guerra 

(]a Tnrkpcnria, todas as qnc foriío feitas pl'la Esquadra lmprrial 
ou Navios ~oltos, ilÍtHla qtw por srntcnça ros~Clll julgadas III:ÍS, 
ele nc.r,ordo c:1m o qn'~ dispnwrão as l'ortari11s dl' 23 Lk Fe
\!'reiro e 30 de .lullto <11~ 182'1. 

Na guerm do Hio da Prata, somente aqucllas, quP li\e
rão SL'lllPn~~a rondcmnatoria, inelnsiYc a~ que pela Jlesohu;ão 
de 18 de Setembro dP 1827 lill'ão julgadas mil~ em recurso de 
gra<,:a e~pPcinlis:;ima. 

Art. 11." Organbndas e publicada!! as rl'la\.'.i'íl's JJH'nrio
na<las no Art. n.o proeedrní a Commissno :í llistribni<:ão pdos 
intrres~ados das quantias votadas, sendo ;2:)2.:>51~G56 appli
caclos ft indemnisação das presas feitas dmantc a guerra da 
indcp1~neia, e 371 .li48:til:3ft4 ás do Rio da Prata. 

A {'<HIP, que a rada interessado dr\l'l'iÍ l.iH'UI', será re;w 
lada ]Wlo que dispCIC os Arts. 5. 0 do Alvarú ue 7 de Dr7.1'lnhro 
dr 17%, e :!. o do de 9 fl(~ ~I aio de 17H7, I'Oill a limitação 
prescripta no § J .0 do Art. 1." da l'itada Ll'i ll1: lii lk Agosto: 
tle\'cndo portanto no <'aso prrsent1~, a di\ i<ío da quantia que 
pertcncr á-; prrsa!l de eada guerra, ~Pr fpila 1'111 dúco partes, 
em vez de oito, por serem cxduidas il'i•s!CI diYi~üo as claw.;e~ 
li!) Officiacs marinhrims r t•quipagcm. 

Art. 12. 0 Se a quantia de 62LOOO;i>Oilünáo for sulfieientc 
para pagamento integral das reclamações, farü a Commissüo 
mna distribuiç.ão proporciona I na razão do posto de r.ada hum 
e do numero das presas, e cuja eaptura fúi julgado com di
reito. D'esln dccisiío haVI)J'á tnmhcm recurso cx-nílieio parn 
as Sessões de Guerra c Marinha , c de Fazenda do Const~lho 
d'E~tado, nos termos do Art. 8. o 

Arl. 13. 0 Se reconhecer-se, que algum ou alguns dos 
interessados rccebr\rão por conta de presas qualquer qnantia, 
será esta deduzida do que llws tocar, c a diiTerença aceres
ccrá ú quantia tola!, para ser dividida por todos os inll·rcs'iados. 

Art. H. No easo de que os intcressa<los, depois de julga
das as redamoções, proponhão receber as fJUantias votadas pa
ra as distribuírem amigavelmente entre si passando quitação , 
o Governo as mandará entregar, cessando por P~se far.to os 
trabalhos da Comtni5são. 

Art. 15. o Os processos serão orchivados na Contadoria 
Geral da 1\Iarinha. 

Art. 16. o A Com missão celebrará duas Sessões por sem a· 
na, em r1lgum do~ Erlifidos puhli!'os, parl.l PSS<' fim de!'\ i nadl•; 
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lavrando acla de todas ellas, com d(•çJaraçiio dos votos e SPII:-> 
fundamentos resumidos. 

Para eoadjuvação de seus trabalhos dPssignará o f.owrno 
um dos Empregados da Secretaria d' Estado dos Negol'ios da 
Marinha. 

Art. 17.° Cada Membro da Commissão Yencurá uma gra
tificação mensal de cem mil r{~is, e na falta ou impedimrnto 
de algum será substituido por quem o Governo designar. 

JlaJacio de Rio de Janeiro mn 29 de I>ezembro dP 18G5. 

João llfauricio Wanderley. 

-···&' 
DECRETO N.• 1.7C9- de 29 de D~tzcmbro de J855. 

Apprm:a o Rrgulamento para a Administração Geral da Fa
brica de Polvora da Estrella. 

ll~i JlOI' bem Approvar o Regulamento para a Administração 
(ieral da Fabrica de Polvora da Estreslla, que com este baixa, 
assignado pelo Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Ministro 
n Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, que assim o 
tenha entendido, e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e nove de Dezembro de 
mil oitocentos cincoenta e cinco, tri.,.esimo quarto da IndP-
pendencia e do Imperio. " 

Com a Rubrica de Sua MagPst..-ulc o Imperador. 

Marque:::: tle Caxias 
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ICegldtuuenlo lJtu•tt, tt :ltllltinit~ll·n~·tio 

GeJ•td tla lfTtlbl•lctt tle l•tJI.,oJ•tt 

dtl Est•·elln. 

'1'1'1'1_11.0 '· 

Da Administração Geral da Fabrim, se11s E111pregados 
e rrspectit•us t:cncimt•utos, e SIUl i';8aiptw·oçüo. 

CAPiTULO L 

Du Director. 

Art. 1. o A administra•·ão da Fahrica de l·'olvora será eon
liada a hum Direotor nomeado pelo t~oVPl'IIO, e tirado da Classe 
dos Olliciaes militares que tiverem os nceessarios •:onheci
mentos de l\lechanica e Chimiea , lieando imrnedialamcntc su
jeito ao l\finisterio dos Negocios da Guerra. 

Art. 2." O Director residirá uo lug-ar da Fabrica, a ter;í 
a inspccção de toda a contabilidade relativa ao Estabelecimento, 
e a de todo o seu manejo pessoal e material. 

Art. 3." O Director poderá sus'pendcr do cxrrcieio a qual
quer dos Empregados de nomeação do (ioverno que por ~eu 
procedimento torne neces~aria esta medida, dando immediata
mente parte ao mesmo Governo dos motivos que para isso teve. 

Art. 4.• Poderá igualmente prender á sua ordem, at~ o 
prazo de oito dias, a todos os outros Empregados, c dcspedil-os 
se assim for conveniente. 

Art. 5. o Fará entrar no Cofre Geral da Fabrica, logo de
pois do recebida, toda e qualquer quantia que lhe sirva de 
Receita, e nos Depositos e Armazens do Almoxarifado, todos os 
productos do E~tabelecimento , e generos que se comprarem , 
ou forem remettidos de outras Estações. 

Art. 6. o No principio de cada trimestre remettorá 3 Se
cretaria d'Estado dos Negocios da Guerra a conta da Receita e 
Despeza do Estabelecimento durante o trimestre antecedente , 
acompanhada da exposição dos trabalhos feitos durante aquelle 
tempo, tanto a respeito da manipulação da polvora, como da 
eonstrucção de edificios indispcnsaveis. 

Art. 7. o No primeiro dia util de cada senwstre assistirá ;í 
verificação das quantias existentes no Cofre, f) as confrontará 
com o saldo do respectivo Livro Caixa. Semelhante operação 
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potkr;Í ser feita em qualtpter outra época se111pre que o Di
n~dor tiver suspt~ita tk se haver distrahidll dinheiro do llH'sra.o 
Col'n• . 

. \rt. 8." :'-io principio de cada anno fiuanct.:irél mauct;:rá 
proceder a inventario de todos os ArnwzPns, Dcpositos, c Or
lieinus dependentes da Fabrica de Polrora; e ao respPctÍ\o ba· 
lanç-o de eseriptl!rtli_:iio. 

Art. 9." Com o Hclatorio annual da Fabrica, reme!kriÍ 
mappas eireum~lanciados, tí vista dos q u;H's eom rari lidarle st~ 
coniH·t;a o li!OYi;ncrito do~ dinheiros n dos g,.nc·ros, e os saldo~ 
existentes. Dt·darará cru notas a razão da dim~rcnç-a que ror 
eurontrada eutn: o <1ue con~tar do imtn!ario dos !!;iwros, c da 
verificação do CofrP, e o que mostrar o balunt;o da f'scriptu
ração; bem ro1uo as proYi:!PrH·ias <r; te IHlll'> t•r lo!llado ~obre 
taes faltas. 

Art. 10. O l'tnol'rc, sali(r,., ~~ qn;~t·squ"r ottlrtts HiatP

rias p.-imas, !' rPagt·nlPs chinricos: as rnadrinas, suas IJ<'t:as P 

ap<trdhos, eujo custo t'XCI'dt•r a duzPntos mil r~·is, seriill, pre
tTdenrlo inlorn:11ção do Di redor, cotnpr<~das por 111atwira semP· 
lhante aqudla por que SP faZI'IIt os liH'IlPt'ÍliH~ntos do matt•rial 
do Ext~rcito. .\ verificação porôm d'nqud!t s <trlip:s se limi no 
adn de sua entrada nos rrspcetivos Annaz•·ns da Fabrica. 

Art. 11. Quando no acl\1 da 't•rilil';a:iio s<' rcconht•n·r 
que os gcnnos do arti~o anlt'rt'rlt'nk silo dl' !l!iÍ qu;tlit!rdt·, e 
i111proprios para o fim à que se· dt•stiniío, o .\judan!P do Dirl'ctor 
incumbido dH assistir á l'ntrada, iBmwdi;;LtnH•nt!:' dariÍ parlt~ 
r!' isso ao mesmo Director, o qual dt•poi:; de fazrr por si, e pelo,; 
respPcli vos nwst n·s os exames pn~cisos, se roll!bi na r eom a opi
nião do Ajudanl<), mandará lavrar os JH~(·pssarios tPrmos, t·.on
SPrvarú em sqmrado os ditos gt·nPros, t' t'OilllllUnir<~riÍ tudo ao 
Governo para pro v ideneiar. 

Art. 12. Se os genrros fili"Plll pon'.m til' boa qualidad<•, 
mas St' se reconlwct>r falta na quantidade, depois de lavrado o 
termo do artigo nnlPcrdentr, o Dirt.'elor dará parte eircumslan
ciada de .tudo no t;ov~:rno, podendo apl'zar d'isto n~unir os ge
neros ontrados com os sPmelhantes que ainda rxistirem, e distri
buil-os para o consumo. 

Art. VJ. A~; dcspezas relativas á compra de quarsquer ge
ncros, uão mencionados no Art. 10 para o consuBJo da Fabrica, 
serão ordenadas pelo ])irector que lhní wrificar sua boa quali
dade no acto da entrada para os Anuazens, por pessoas idonf'as. 
Nenhuma compra se elfeetuará em gro~so SPilt annuBeios prcvios. 

, 
• 
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CAPITULO li. 

Dos Ajudantes do Dirertor. 

Art. I". Havm'<Í dous Ajll(lantPs ou mais, sr a~;sim o exi
girem as fn! uras Bet·essidadPs <lo sPrVit;o, tirados da Clas~e tios 
Otnciaes ~lililares mais instruidos nos tli11'enmtes tra!J;;Ihos do 
Estalwlt~dmenlo, t> UP llll'llOr gratluaçuo lJlll' o Din•dur, a t!Ul'lll 

serão imlliPdi;;tam<·ntt~ subordinados. Es!t·s :\juth~n!t•s serão 
nomeados 1wlo Governo; l~ hum di'\IP~ sPrá PxclusivanH'Iib' en
carregado do fabrico da polvora, c seus accl'ssorios. 

Art. 15. ,\o Ajurlanle em:arrt•gado <lo f'ahrit'o d;; ['t>hora 
nunprc: 
~ 1." Ter a maior vig-ilaneia na pPrfPiçflo do fabrico tia po!

yora, ohservando " fi.tZPIHlo ohsenar nos Sf'US dillt•n·ntns pru
l'í'Ssos as hslrlli:ÇÜI'S d1· ;) <IP :\laio tio t,-HTt'll(l' anno. 

§ 2." Velar na consenat:iío I' limpPZil dos Ollil'in:ls, "'aeU-
nas, açtH!Ps, eauaes, &e., para o bom d(•sempPuho <los :r,,b,:
lltos a seu cargo. 

~ 3." Dest>nvoher a maior Yigilanl'ia sobre o tlevitlo em
prego d<Js mal(~l'ii!s prilllilS para ni!ar Pxlravios; lwrn I'Ollio 
sobre a matwira por quP dt~SPlll pPnh:'\o os opPrarios suas func -
ções, a fim <!1• prP\e:lÍr qualt111<'1' sinistro. 

§ 'L" Assignar as fPrias dos operarios f'lll[Jf<'gados no f'ahrico 
da po!vora P seus ace,•ssorios; ns guias que dev<~m arompanllar 
a polvora que for rern\'llida ao Almoxarilildo; bem t'OIIIO lodos 
os pedidos de materias primas, ou qu;wsquer outro,; gcnl'ro'' 
precisos para o serviço das ollicinas a seu cargo. 

Art. 16. O outro A.indantP será o orgão do Dirt't·lor, n 
por seu intcrmcdio serão transmittidas as ortlens d'estc. Ct:nl
pre-lhe: 

§ 1." Assistir ao ponto e velar na pontual exceução das or
dens que receber para expedir. 

§ 2. 0 lnspeccionar as obras que se fizerem 110 Estabeleci
mento para que sejão conformes ás plantas; só se empregt::'m 
n'cllas materiacs de boa qualidade, e não scjão estes exlravia(:o,, 

§ 3. o I,ublicar as ferias de todos os trabalhadores, e empre
gados que não pertenção ao fabrico da polvora, bem como todos 
os prdidos para as obras e mais misleres, o que tudo fará anlt•s 
rrgistrar pelo Apontador em livros proprios que ficarão a seu 
carg-o. 

§ fLo A~sis!ir á entrada dos grneros nos Armazens do Almo
xanfado, c verificar a sua qualidadr,, segundo as amostras e pe
didos feitos. 

§ 5." Vigiar que os cmprc;2;ados subalterno,; que lhe ~;:in 
irnmf~diatamrnlc sujdto_,, cmno Apontador, FPiton·s, :\fl's
hes, & t:. , \'UillJH'fio ~'xa•·l;unf'n te seus denTes. 
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§ 6. o Zelar na eonservaçiio das arvorrs e prineipalmentc 
das que existirem nos lu~arts em lflle possão servir de d<?fesa 
ás oHicinas l'.ontt·a as explosõrs e das t{Ue influírem nas le~adas 
ou aguas que 6ão movimento ás maehinas, e fazendo plantar 
outras caso sejiio nccessarias 

Art. 17. O Ajudante mais ~raduado substituirá o Director 
em Sl~us impedimentos. 

Art. 18. Havrr<Í hum Ajudante do EncarTt•g-ado do fabrieo 
da polvora, que será nomeado 1wlo Governo, c i rnmt>diatamente 
sujeito ao dito En1~arregado, rnja~ ordens PXPCU!ará dngindo-se 
;ís lnstrucções de 5 de l\laio de 185:5, onde se aelliio marcadas 
suas obrigaçües. 

C\PITPLO !1!. 

Art. 19. Jlawrá hum Alrnoxarifi•, llltlll Esrrivüo, 1111111 
Escripturario, hnrn Arnanuenst~, qw· sPniní tamht·m de Por
tf'iro, rmnwro df' Fif'is I' (;uanlas iutlbpt•rrsaH'is aos .\rmazeus, 
c hum Agente de compras. 

Art. 2ll. O Almoxarirt~ n·sponrlt·ní pl'!a t•xist!'mia c boa 
arwcadação dos ohjertos dt· qrw SI' I h f' fiz,. r carga, servirá 
tamhem dn RPI'I'bl'tlor e Pa:.;-ador da Fabrica, dirigindo-se eru 
coufonuidade do.; llt·gulauu•nto' df' Vazen1\a Plll Yigor, e nada 
entregará ou pagill'<Í Sf)lll ordem por I'Scripln do Din·rtor, a 
quem será su,ieito. 

Art. 21. Nilo scriÍ Pmpossado do Sf'll Pmpn•go SP!II prestar 
fiança idorwa do duplo dP seu ortll'u:Hlo annual. 

Art. 22. O EseriYão larll'aní nn Livro dP mntas correntl's 
todas as quantias que no cofr:n Pnlran·ru, ou tl't·lk sahircm, c 
sob seus diiTermrtes títulos, c em outro igr1alliuo cscripturaní 
a entrada de todos os generos l'()t;olhitlos ;ws .\ rmazens e Dc
positos, S()gundo as guias despaehadas qw~ os lil()rem acom
panhado. Estas guias conterão o rr,dbo assignado pelo l<'iel 
do respectivo Armawm ou Deposito, com declaração da folha 
do Livro em que se fez a carga dos generos entrados. A des
carga será feita no mesmo Livro de contas correntes á vista 
da ordem do Dircctor, recibo da pessoa autorisada para re
ceber os gcneros, e nota da folha do respectivo Livro do 
Armazcm ou J)eposito em que se der a sahida le;;al dos gencros. 

Art. 23. tançará no principio de earla lllf'Z, 1'111 hum 
Livro M;1ppa todas as Pntradas t' sahirlas dos gPrwros no mPz 
111tcccd~~nte, a fim de rpw se possa fisealisar sna rxistf'nda, e 
ll'Ovidcnciar 11 respeito do aba~tccimento dos .\rmazt·u~. 
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Ar!. 2'1.. lillimado cailn trinwstrP, npresPnlar;i ao DirP
f'lor a conta coiTPnlP da Heceita e ])pppza do cofrt• lluranlp P~St> 
tPmpo, acompanhada da rPiação de toda a divida activa P pas
siva, e de hum nwppa das operaçõPs do Almoxarifado, con
tendo a existencia dos gcnPros no principio do trimestre , suas 
entradas c sahidas e o que fica em ~ter no fim d'elle. 

Art. 25. Findo o anno financeiro apresentará ao DirPctor 
a conta coJTPnlP da HPeeita c DPspeza do mfre durante o mesmo 
anno, acompanhada da relação da dhida activa e pa~siva, p, 
dP hum mappa contendo a Pxistf'Jieia dp, todos os gpm•ros no 
principio d'PssP mesmo anno, as entradas P sahidas durantP 
dlc, f' o quP tirou Pxistindo no fim. 

Art. 26. Fará mais a !'S(Tipluração que lhe for ordenada 
pelo Dm•clor relativa á simpks P Pxacta fisealbação de Fazenda, 
para o que se dirigirá JWio~ J1f'L;IIIanwntos P pratira r,;tabl'le
cida Pm tal vscripturaçãn. 

Art. 2í. O Escrivão srrú subsliluido Pm snas faltas pelo 
Escripturario, o qual fará e rq;istrar:í toda a correspondecia da 
HirPdoria. 

Art. 28. O Escripturario SPrá substituído em suas faltas 
pelo Amanuense, o qual o coadjuvará e ao Escrivão no ex
pediente da Repartição, e terá a seu cargo a arrecadação , as
SPio e guarda do5 papeis, livros c outros objectos pertf~ncentcs 
á DirPctoria. 

Art. 29. Os Fieis serão particularmente sujcitos ao Al
moxarife que os proporá ao Director, e ficará por elles res
ponsavP-1. Deyeriio Pstar effectivamente em seus respectivos 
Armazens, ou Depositos; e farão em livros competentes o lan
çamento dos gencros que entrarcm ou sahirem d'elles. 

Art. 30. O Almoxarife será snbslituido em seus impcdi
mcnlos pelo Fiel dos Armazens no local da Fabrica. 

Art. :H. Os Guardas serão inscparavcis de seus respectivos 
Armazens, sendo sujeitos aos !<íeis que os proporão ao Almo
xariff~ par<~ este os submettm· á approvação do Direetor. 

Art. :32. O Ag!mlP de compras será nomeado pelo Go
\ Prno, e terá a seu cargo pesquisar c apresentar as amostras 
c preços conmltPs dos gcl1f~ros que se drYerem comprar em 
grosso. Igualmente fará cmnpras por miurlo, não excedendo 
o valor de cada hu111a d'cllas á quantia de duzentos mil réis, 
para o que rPcebcrá do Pagador as sommas necessarias á vista 
das ordens que para esse fim receber. Fica prohibido o fa
zer-se na mesma semana desprzas que PXcedão a cem mil réis, 
sem prccedPHCÍ\\ de annuncios, c na fúrma prrscripla no Art. JO. 

Art. 33. HaYení hum cofre do qual serão claYicularios o 
mais graduado dos Ajudantes rio Diredor, o AJmoxarife c o 
Escrivão, c que se não abrirá sem ordem positiya do Director. 
~·Pile se arrecadarão todas as quatl!as que senirern de Re
('r>ila <Í Fabric:1, as qtlaf'S, lwm fiOiliO todas ns Si.lhidtts srriin cs-
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íTiplurada.;, s~:n daw_;, cmnndas ou t\t~padnras, pelo Esct'Í\âo
1 

em pn•scnça dos outros d'ms davicularios, rm hum livro qnc 
existirá flrntro do Htrsmo eofrr. Estes clavirularios srrão n•s
ponsaveis pelas faltas qae no eofre se ctu·onlrarPm. 

Art. 3~. 1\o principio dos rnczrs, c quando as eirrums
tancias exigirem s<~ p:1ssariÍ do eofm grral para ltUllt pequeno 
cofre, dt~ que S('f<Í daviculario o .\lmmrril(• a quantia nPecs
saria para as compras fi~iias por miudo, n;lo ex<:edPmlo de tn•
zenlos mil réis dP cada vez. Estas l'otnpras ou desp.-zas que 
não passariio de duzentos mil r{•is t·.adn hmna, poderão ser 
pagas por ordem tio Direetor no IIJorrwnlo de sen~m f'citas, para 
o que o Agenlr recehPní (\o Pagador as sommas neeessarias. 

Art. 35. Os artigos de Ikc<·ita do liuo caixa e dos livros 
de Armazens ou Jkpositos sPrfío assignar\os sempre pdo Es
crivão, <1 prlo Alrnoxarirc ou Fiel, Sl'gunflo se tratar de di
nheiro ou de gl'Jwros. Os artigos pori~m de despPza dos ditos 
li nos serão assignados pdo Esurhão; c sPntpre pela parte au• 
torisada pelo Hit'Petor para receber o dinheiro ou gt~neros. 

Art. :Hi. As compras <IUC f>Xt'Pdl'teni a duzentos mil r{ds 
serão pagas ;í vista df' conhecimentos l'llt ftlrrna, cxtrahidos do5 
livros da ltecrita dos gPtwros do Almoxarifhdo. 

CAPJITI.O IV. 

Dos vencimc11tos que dcran ter OH Emp1·c,qados. 

Art. :17. O Director haw~r;í de ordena tio annual 2. WO~OOO 
Art. 38. O Ajudante enearrcgado do fabrico .. 2. 000~000 
Art. 39. O outro Ajurl;u;íe ................ 1.i)00~000 
Art. 40. O Ajudante do <'nearrc;rado do fabrico 

da polvora ............................... :. . . 1 . 000·~000 
Art. H. O Almoxarifi~ hawrá dP ordenado 

annna] mente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . (iOO~OOO 
O Escrivlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 . 200~000 
O Escripturario. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . OOO;piOOO 
o AlllitrlUC'IISC • • • • . • . • . • • . • . . • . • • . • . • • . • • • 800~00(} 
Cada fiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i00~000 
Cada hum dos (~ua('(las YPIH'Pr;í a rli;1ria de. . . 2::1000 
Arl.. /~2. Todos t'S[Ps v<·uritnt~IJ[o~, IJIIP sPriio p;1gos Hlcn-

salmeutc dqlOi.-; dt~ n~:widos, íil'flo dPpPndrndo da ;1pproracão 
da AssPmblc'·n lieral L<~A"isla!ira. 

• 
i 

' I 
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'l'l'l'llLO 11. 

Das Officinas e seu pes.çoal. 

C.\l'ITl'UI I. 

Da classificaçúo das Officinas. 

Art. 4.3. Havrrú :lS sPguinks Officinas: 
f. a C.arbonisnção. 
2.' Hrllnarão. 
:I.o Triturâção, l\lixtão, (' Compressão. 'L a (;ranulaçãn' Alisa rrwnln. 
5.a J)rseeraeüo. 
G." PPso, e ·Embarrilamc·ntn. 
Art. í'L Havrrú r11ais duas Oflicinas ;mxilian·s para o~

<'OJ'I'Ill' as urePssidadPs do Estabrlecirnento. 
J .• Carpintaria, Tanoaria, & e. 
2." Ft'ITaria, Fundic:ãn, I' ~~·r-ralliaria, & c·. 

CAPITCLO ll. 

IJo prssoa/ das Officina,. 

Arl. '~5. Hum de~lacamrnto dr Artifief's composto dll 
dneonnta prac;as eomm:ltlllado por llunr subalt1~rno forneet'rá o 
pessoal prPciso para o fabrico da pohora , escoltas para o trans
porte da mesma, guarda e policia do Estabt'll•ciuwnto, ,. reparo 
d:ls machiwJs, earros, predios, e PneanarnenlHs & I'., 

Art. 16. Ellc devPrá conter pelo nH'IIOS quatro feneiros, 
dons serralheiros, dons funikiros, dois fn11didores, dons cor
n~eiros, dons tanoeiros, dons torneiros, seis earpintPiros, dons 
sPgciros, ou constructores de reparos, e seis pedreiros. 

Art. 1t7. Vinte e duas praças d'estc dPstaeamento depois 
de dous mPzes de tirocinio nos difl'en~ntcs lraballws das novas 
Ollieina~ serão exclusivamente destinadas ao fabrico da polvora. 

Art. r~s. Alêm dos vencimentos militares, as praças do des
tacamento perceberão h uma diaria de quinhentos rds a dous 
mil c quinhPntos reis, marcada pelo Gmerno sohrc proposta 
do Direetor. 

Art. 4.9. Nas duas Ollieinas auxiliares somente se farão os 
concertos urgentes, e aquellas obras que se não puderem obter 
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com promplidão P a prPço razo;:\'f'l por eompra ou outm coll
trato. Na primrira d'Pssas < )fJicinas haverá hum mrstre, e 
hum ou dous eoBlranll'strn.;, ~~ assim lambem na spgunda, f' 

tantos operario:;, li\TI'S !k pn·li•n•nria sPmpn~ que liJI' possi
Vf'l, quantos lim)lll llet;t~ssariDs ao S!)l'\ iç·o, eou1prehe11didos 
B't•sln numero os do !ki!ac:um·nln d1• Artifiet's. 

Art. 50. Os pedreiros, eavouquPiro.;, e canteiros precisos 
scrúo u:1idos ;í 1." Oflicina auxiliar: t' os serrallwiros, latoriros, 
c funiif)ÍI'OS, ú 2." Seus Vt'ndnu•ntos snfto diarios e propor
eionados aos seus prestimos. 

Arl. 51. As g·uias dm ohjcdos que sahirem de cada 
huma das duas ultimas Olllcinas para o Almoxari!'ado, lwm 
eomo os pt•didos a l'lle feitos serfio assigna<los pelos J"l'SJH'elivos 
mestres. 

;\rl. ;j2. Todas as pt·ssoas l'llllH'I~gadas na Fahriea tl'lll 
dirt•ito ;Í apo . .;t•;lladoria, t'lllll lodo 11 Yl'lll'illlCillO lllle VCI'l:t']JI'J'I'lll 
ou com parte d'f'lle, eonfonne as rirnunstaneias, caso se inu
l.ilisem p:n· algum sinistro oceorritlo em serviço e para o qual 
não hajão concorrido. 

CAPITULO 111. 

Do Ajiontador. 

,\rl. 53. Haver;í l1um Apontador que fará o ponto dos 
trabalhadores ao qual não ;ulmiltirá pessoa alguma sem ordem 
do Di n•rtor. EstP fa r:í as !())·ia~ c os rq.;istros determinados no 
Art. 11i ~ 3.", bem eomo o do ponto lof!o no dia imnwdiato. 

'I'I'I't:Lo 111. 

Da administração economia do Estabelecimento em geral. 

CAI'!TULO I. 

Dos trabalhadores, planf'io, cultivo , vigia e conservação das 
matas. 

Art. 5í. Haverá hum Feitor, e o nunwro tteerssario de I 
operarios, sendo estes de pn•ft'l'Pneia livres SCIIIJll'l~ qu" fi1r pos-
sível, para o plantio, cnllilo, vi;.tia e mnsPrvação das anon•s 
proprias para o carvfto 1'11! f' rpp:;Hlo no fabrico da polvora, c 
para seu córlc n transpork :í ( lllicina, ou ao dq10sito respe- ,. 
ctivo ; c o da lenha neecssaria para as fornalhas, caso esta não 
possa ser eontraetada: I'Pguhmdo-Sf' Pstas opcra{'ães pelas Ins-
trucções de 5 df' .Maio df' 1H5:j. 
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Art. 55. O cúrle, 1\õlS malas <la Fabrica (k ma<lPiras de 
lei, seu falquejo, e eomluct,:ão para as obras St'l"[t sempre feito 
por contrato , P isto quantlo não fit{UCm mais baratas as ma
tleiras qur. se puderem ol1ler por eompra !lO mercado. 

Art. 5H. A cond uct;ão de lodns os g-eneros produzidos 
pda l·'abriea, ou para seu eonsUIIIO, ser;Í feita por contrato, 
~~ somente quando este st~ não pth,;a realisar, ou se tornar 
muito oneroso , po!lt~rá ter lugar o I ransporlc por carros, e 
cmbarcaçõPs do Eslabeleeinwnlo. 

C \I'LTI'LO 11. 

JJa Enf,;nnnria e seus Empregados. 

Art. .)1. liavt~rú ltnma Enfermaria proporcionada ao nu
uwrn tle lraballtatlnn~s c tH'ressidêtdes do Esta be!Pei menln. 

Art. 58. HavPr;í hum :Facultativo l\IP<Ii<'o-Cirurgieo quo 
será cnt·arrcga<lo <lo rt•gime:l economieo da Enfermaria, c dis
pensalorio dns rcme<lios, n de todos os mab objeclos ;Í Pila 
pertencentes. llcvení tambem tratar áquelks empr<·:.;~dos 
que as circumstaneias e'(igirem que sPjão alti curados, fiara 
o que prcccdet"<Í ordem do DirPetor, a que111 lica iHtnu~diala
mente sujeito, nãn rlerendo negar-se <to tratamento daqui'!!Ps 
que se aeharrm enfermos em suas casas. Seu vencirncnlo scní 
contratado pelo ])ireelor c suumcllitlo ;í 11pprmação do l;o
vcrno, caso haja falia de l\ledico i\lilitar para o dcscmpt·nllo 
deste encargo. 

Art. 5\.l. Haverá hum Enfermeiro e hum Aju<lanlc que 
faça a cscripturação, hum cozinheiro, c os sencnt<·s m·ces
sarios. 

Art. GO. Os pl'didos de dietas c rcmcdios, o outros ob
jectos relativos iÍ Enfermaria serão ruhrit-ados pelo llircctor c 
assignados pdo l\Icdico. 

'I'ITUJ,O 1'\ .. 

Do Culto Divino. 

Art. Gl. llavt~ni hum Capl'lliio para ministrar aos ~~~~
formos que prccisarmn, os soccorros c~piriluaes. Deverá alôm 
disso celebrar o Saulo Saerilicio da Missa aos J)omingos, e dias 
Santos de ~uanla, prPsidir a lodos os mais actos religiosos , 
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c dar na escola do lii:stahdl'eilllPilto a instrucção primaria aos 
filhos dos empregados c trabalhadores, correndo a dcspcza dc 
livros, papel, tinta, &c., por eonla ela n·cl'ila da Fahrira. 
Seu veneiiuealo sení contratado c apprmado pela J'ómta cs
labclecida 110 Art. 5H para o Faculta ti v o, e será eomo este 
immediatamente sujeito ao Director: sendo só contratado no 
caso d~ haver falta de Capdlão Militar. 

Disposições Geracs. 

C\PITl'LO I.:NICO. 

Art. 62. O EstabciPcimcnto sPriÍ mantido mnt os Jundo~ 
que o Governo lhe destinar. 

Art. 11:1. A receita c despeza será c:alwlada ;nmualnwntc~ 
cmtn·ganclo-sP aquclla ;í Fabrica em parccllas Hwns;ws que fac:ão 
face~ ao que livPr sido approvado. 

Art. til.. Toda a pohora manipulacla na Fabrica sPr;í 
I'e<flhida ao Deposito de Inhomerim, ou a qualqu<'r outro eruc 
for designado. Este Dc~posito scr;i sujeito á ndmini,tra,:ão elo 
Arsenal de Guerra, c a cargo de hum rmprPgaclo noHlcado 
pelo Govcmo. 

Art. 65. Toda a polvora J'f'mcllida para o J)pposito, de 
IJUC trata o Artigo antPeedente será pre\·ia1nentc~ <'\anlinada 
pelo JJircctor da Fabrica para vcriflear suas qualidadns, e prin
dpaltncnte a fi'11·mula c a grandeza dos grilos, sua re:>istenc:ia 
á pressão, a auscnc:ia de pô, a dcnsidndc e força balística. 
De todas as circumslancias importantes das cxpcriencias se 
fará hum termo, cru que s" declarP sempre a Ppoca do fa
brico , a espceif' de pol v ora , se th• guerra, c neste caso se dP 
canhão ou fuzil,· se de ca~·a, til: e·. , a densidade, aleances, 
estado do provele, e de S<'ns granisus, a direcção dos tiros, 
c a do vento, e as circmnstaneias almosphericas. O !Prrno 
ser;í rcmdtido por eopin ü Commissão de mellwramento elo 
material do Exercito. Os barris c latas levarão notas do mez 
e anno em tpw se fiZPI'ào as cxpcril•ncias, e da qualidade da 
polwra, IWias iniciars C-F- FF, sqmndo for para canhão, 
fuzil, ou flna. 

Art. 66. O Eneanegado do lkposito, logo lJUt' recchn iJ 
polvora, extrahirá de hum barril tirado ao acaso entre sds, 
hurna porção de polvora que não l'Xt:Pda a quinze onças, c 
de dez latas tornadas tambem ao acaso entre duzPnlas, eineo 
onças de polvóra pouco mais ou mrnos, f' n·mcll~rií c·sta" 
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amostras l'lll latas ou garrafas bPm s1•t-r.as e fPehadas á Com
missão de melhoramentos do malPrial do Exercit.o para vcri
liear as cxpcricncias da Fabrica. 

Art. 67. l•'l'itas as cxperienrias pl'!a Com missão c n•co
nhecendo-sc ter a poh·ora as 11ualidades exigidas para o uso 
da guerra, ou da ~:a~,:a, c a força balistica da polvora de canhão, 
tal qw no provrlc morteiro dê pelo menos o alcan~:c de cento 
e duas braças, como o da pohora typo franceza, da de fuzil 
o mesmo numero de gráos do prove! c dP ltPignipr ou do A us
triaco, que o da polvora typo francPza , e o nw~mo sobrP a 
polvora de eaça, a Commissão o comnnmicarú ao Direelor da 
Fabriea para ordenar quP se f;u;ão notas com·enienlcs nos n•s
IJPdivos livros da Fabrica, lkanrlo dP então em dianlt~ o Es
tabclPcimrnto dt·sonerado da n·sptHlSilhiliflade que lhe poderia 
proyir pelo moío fabrico da polvora as•iim experimentada . 

. \rt. G8. Se o Din·dor dn Fahri~:a, !'elas PX[H'I'ÍI'nrias 
determinadas no Art. 65 rcconiH'cer qu<~ a pol v ora não trm 
as qualidades precisas para ser rmpregncla nos usos dn guerra 
P, para a caça, lará em•etiva a rPsponsahilidade lilos Enlpre
gados 1111e forem eulpados. Eslt's ah\111 das penas ele repre
hensão, suspensão, prisHo, e demissüo, segundo a gravidmle 
e circumstaneias das faltas, incorrerão na de indPmnisação dos 
prejuízos lJUe houverem causado ú Fazenda !'\acionai. 

Art. G9. Toda a eseriplura~·ão sobre venda, c movimentos 
de polvora nas differenlcs Pnnineias qu<~ até ngora era feita 
na fabrica da Pol v ora, passa para o A rsPnal ele Guc,rra , ou 
para qualquer outra Estação que for designada, para onde 
serão rcmettidos todos os livros, e mais papeis relativos. 

Art. 70. Nenhum Empregado da Fabrica poderá sahir 
della sem licença do })irector , que só em caso dn necessi
dade a dará ate:~ quatro dias. 

Art. 71. O ])ireetor proporá ao Governo quacsquer al
terações que se devão fazer neste ltegulamenlo, segundo as 
necessidades pela <~xperienci:1 indieadas. 

Palacio do lHo de Janeiro em 29 de Dezembro de 1855. -
Marqucz de Caxias. 

! • 
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COLLECÇA.O DAS LEIS llO lMPEHIO DO BRASIL. 

18.)3. 

TmiO 18. PARTE 2. a SECÇÃO 82.• 

DECRETO N." 1.710- de :Jt de Dezembro tle 18.)5. 

Declara que nas Províncias da Uahia c Pernambuco srjiío 
dous os Escrimics cspeciacs tlo ./ui:,o de 1." lnstancia do 

Commercio. 

Hei por bem Decretar que nas Prmimins da Bahia t~ 
llernumbuco sejão tlous os Escrivães cspednes do Juizo de 
1. a Instancia do Commercio; ficantln nesta pnrtc tlerogado o 
Art. 59 do lleerclo n." !.5H7 dil I." tle :\I aio do corrente 
311110 

.José Thomaz Nahneo de Araujo, do Mt~n Come\ho, 
Ministro e Seerctario d' Eslatlo tios Ne~ocios da Justiç.a, assim 
o tenha entendido e faça cxt~rnlar. Palario do Hio de Janeiro 
em trinta c hum de Dczcmhro tle mil oitocentos cincoenta 
c cinco, trigcsimo t(uarto da Indepcndcncia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\lageslatle o Imperador . 

.José 1'/wma:, Nabuco de ArauJo. 

DECRETO :\'." 1.i11-· dt~ 31 ele llezemLro de 1855. 

Abrindo ao Ministerio da Fazenda hwn credito supplementar 
de 279.901 ,7;:;177 para as despczas do exercicio de 

18511--1835. 

Nilo sendo bastante para a despeza do Ministerio da Fa
zenda no exnrt:icio tle 1H51•-18!)!) o eredito da Lt'i n." i1!1 
de 28 de Sl'lPIIIhro de v;:):J ' <lli:.\'IIICillatlo com os supp!Pillt'll
tart~S ttue l\landei ahrir pdos lkcrt'los n."' 1.555 tle 1i de Fe
vereiro, c 1.5\.IU de 30 de Ahril uo corrente auno: Hei por 



hem, Plll ronfonni!la1k !lo ~ ':!." 1lo .\ri. 1
1 " 1!:1 L•·i 111111\l'l'i' 

5~!1 d1~ !I !11' SdP111hro 1k IH;)(), ~~ kn!lo ou" ido o l\le1t Coll
sdho de 1\linislros, abrir mais o de 279.!)01::;,177 nas rubri
ras roHslanl<'S da Tahella anlH'Xa, o qual srrit levado em 
tempo compl'lcnte ao eonhl'l'ÍllH'IIlO !la Asst'IIlhl!-.a (;pral Le-

gblath·a. · () .!\IarqnPz dr Pannil, Con;;r\lwiro d' l~sta!lo, SPHador do 
Tmpt•rio, l'n·~idt'ntP 1lo Cowwlho 11P '\linislros. 'linislro <' ~~·
.-rl'lario 11' Es\;nlo dus \t•!.:orios da F;llt'lllla. ;.ssi111 oll'nlia !'li
I•·IHiilltl "L1ril t''\t'<"Uiar. l'alarin tio B!P 1k .Lilli'Í!'Il t'lll trinta 
!' hnm 1IP .})PZI'lllhrn dl' mil ni!orPn\os rinro<'nla c rinrP, 
tri)!I'Simo quarto da intkpt'IHkn\'ia c do lnqwriP. 

Jlarquc::, de l'aranrí. 

1'a1Jella a que se refere o Decreto desta data , que autorisa o 
credito suppleme11lar de 27!1. ~lOl.Tt12i'l. 

~ 7.0 
~ R.o 
~ 9.0 
~ 10. 
~ 12. 
% t:3. 
% 14. 
~ 17. 
§ 2'a-. 

§ 25. 

T<:mprrg:ulo;; de Hrparli~·iii'S Px!iHrlas ..• 
ThPsonro Na1~io11al ................... . 
Ti~t·~ourarias ....................... . 
J nizo dos FPilos da Faznn1\a .......... . 
Consularlos ........................ . 
Hecl'bl'dorias ....................... . 
Mesas d1~ Henllas e Co I kdorias ....... . 
Typographia "\acionai, ............... . 
Prcmios de I<' Iras, descontos rk assigna-

dos das A lfandegas, & e ........ : .. . 
Juros dos ernprestimos do cofre dos 

orphfws ........................ . 

'• . ono;rr.ooo 
:n .200:tiooo 
16.000:::000 
25.000:t!'OOO 

6.000;')000 
t.OOO:tiOOO 

80.000<?000 
701;:::,12;) 

:30.000~000 

!-10.000~000 

:tw. ~Jot:ti't25 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 rk lkzPmhro dt• tf-'1)5.
Marquez de Paraná. 
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DECRETO ~.o 1.i12 de 31 de Dezembro de 185!). 

Autorisa o credito supplementar da quantia 'le Réis 
3.li-98.782-J'i"412 para o exercido de 1854- 1855, 

na fih·ma da Tabella que com elle bai;x·a. 

Tendo omi!lo o Comelho de Ministros, Hei por bem, 
mn conf(mnidade do paragrapho segundo do Artigo quarto da 
Lt'i numero quinlu•nlos e oiknla e uoyc de nove de Setem
bro de n.lil oitocentos t' dncoPnla , Aulorisar pela Hepartição 
dos Negoeios t.la (;uerra o credito supplementar d;1 quantia 
de tres mil quatrocl'nlos noVI'll[a e oito eunlos sekcenlos oi
[l~ntJ e dous 111il quatrocentos e doze réis, em que mont~ 
a ditrerença dos fundos consignados para as despezas do exer
cieio 1le mil oitocentos cincol·nla " quatro a mil oitocentos cin
menta c rinco em diyersas wrbas !lo mesmo exercício, fa
zendo-se a distribuição na lürma da Tabrlla que com este bai
xa, dflvcndo est:1 medida em tempo competente ser levada 
no conheeimento do Corpo Legislaíivo. 

O :\Iarquez de Caxias, do i\Irm Consdho, l\linistro c Se
cretario d' Esta1lo dos Negocius da ( ;uena o tenha assim en
tendido, e CXJH''ia os despachos rwcessarios. Palacio do Rio de 
Jmwiro em trinta e hum de Dewrnbro de mil oitocentos cin
coenta e dnco, lrigr·sinto quarto dn lndl'pendcncia e do Im
pcrio. 

Com a Hubrka rle Sua ~Jag-eslariP o Imperador. 

LJiarquez de Caxias. 

Tabella distributiva do credito supplenumlar autorisado por 
Decreto desta data para o e.xercicio de 18;)!~- 1855. 

Art. 6." da Lei ~." 719 de 28 d1• Sr·tmnbro de 1853. 

§ t,o 

§ 5." 

§ 7 .o 

§ 8.o 
§ \).o 

111. 
12. 
13. 

Secretaria d'Eslado e lkpartiçõcs 
anncxas .................... . 

Escola i\lilitar, c observatorio as-
tronomico. , ................ . 

Arsenaes de Guerra e Armawns df' 
artigos bellicos ............. . 

Ilospitars ..........•............ 
Commando dl' ;\nnas P in~pcrç-i'ío 

dos Corpos ................. . 
Força de Linha ............ · .. .. 
Corpo de Saude ............... . 
Hcparlição Ecclcsiastien ......... . 

9.602:jjl480 

1.089:t1l032 

650.110$280 
289.811:t1l662 

5.785$00!~ 
1.640.987$628 

2i .H!~$~1 
14.920$405 



~ 15. 
§ 17. 
§ 18. 
§ 20. 
~ 21. 
§ 22. 

( 695 ) 

Gratificações, forragens, etape, aju
das de custo e gratificações di-
versas .•.•..•..•.. , ..•...... 

Invalidos ..........•...........• 
Recrutamento e engajamento .... . 
Fabrica de Polvora ............ . 
l1 residio da Ilha de :Fernando ... . 
Obras Militares •..............•. 
DivPrsas despczas e eventuaes .... 

109. 884~28li 
1.949~975 

157.535~607 
107.985~221 
8.115~622 

144.164~996 
329.673~827 

3.498.782~412 

Palacio do Rio de Janeiro em trinta e hum de Dezembro 
1le mil oitocentos dncocnta e cinco. 

Marquez .de Caxias. 

DECHETO N. 0 1.713- de 31 de Dezembro de 1855. 

A utorisa o credito supplemcntar de 2.096:331~237, para 
as despe.~as do llfinisterio da Marinha no exeirccio de 

1854- 1855. 

~üo sendo su1llcientes as quantias votadas no Artigo quinto 
da Lei numero setecentos c dezenove de vinte e oito de Setembro 
de mil oitocentos e cincoenta e tres, para as despezas das verbas 
Secretaria d'Estado- , Corpo da Armada c Classes anncxas-, 
Arsenaes-. Navios armados-, Transportes-, Hospitaes- , 
Pharóes-, Material-, Dcspr,zas extraordinarias c eventuaes-·, 
e-Exercidos findos- do l\liuisterio da Marinha no exercicio 
de mil oitocentos cincocnta c quatro a mil oitocentos cincoenta 
o cinco; Hei pot· bem , na conformidade do paragrapho segundo 
do Artigo quarto da Lei numero quinhentos oitenta e nove 
1lc nove de Setembro de mil oitocentos e cincoenta, e Tendo 
ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o credito supplcmentar 
1le dons mil e noventa e seis contos trezentos c trinta e hum mil 
1luzcntos c trinta e sete réis, distribuído pelas mencionadas 
Yerbas, segunrlo a Tabclla , que com este baixa, assi!l;nada por 
João l\lauricio 'Vandcrle~·, do Meu Conselho, Ministro c Secre
tario d'Estado dos Negocios da Marinha; devendo deste augmcnlo 
1ledespcza dar-se conta ;í Asscmbléa Geral l-egislativa em tempo 
npporluno, para ser definitivamente approvado. O mesmo Minis-

·; 
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o e Sccrcl<Hio d' J~slado assim o lenha entendido e faça executar. 
alacio do Rio de Janeiro em trinta e hum de Dezembro de 
1il oitocentos c cincocota e cinco, trigesimo quarto da lndepen
if'IH"ia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica ele Sua Mageslade o Imperador. 

João Mauricio Wanderlry. 

'l'•thelln tias quantias, tun•a as verbas aJtaixo 
•lesi~nadus , (a, flue se relet•e o ltect•eto 

tlesta •luta. 

Secretaria d' Estado.. . . . . . . . . . . . . . . 1 :OHI:)O!l J 
Corpo da Annada c Classes annexas. 2:1~:3!1~112 
Araenaes....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:457:)212 
Navios armados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 466:375j'tl667 
Transport<~s... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:7~3:t,>02!) 
llospitacs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 :903:+,~~:{~ 
Pharúes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t:463'ti17GO 
Material.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.:303:550~400 
Despczas cxtraordinarias c cvenlu;ws. 2í!J::l69ll\630 
Exerci cios findos . . . . . . . . . . . . . . . . . !, :010~09~ 

~-----
Hs. 2.09ti:331~237 

Palacio do Itío do Janeiro em 31 dt) Dl'zembro de 1855.
Jolio Mrwricio JVande1·ley. 

l 

~I 
~ 

·I 



TabeHa do calculo 1uedio da .n•ateria pnn1a neeess:ni:t para 
peça de fardamento dos d1fferentes Corpos do Exercito 

do seu córte, feitio e irnportaneia da 
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= :: .• .. .. 
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---------------
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C!IIHI•-1 d·· lli:.:•HUU ........................ . 

1:Juu"•l.t •k t.r,tn ••••••• , .•••..•.•....•. 

J\nu<'t r•··luu,J ... , ........... , , ••• , •• , •.• 

I fiÍiil ~llll:t•l,l, , 
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Ohs('l'\'a(:õt>s. 

e a da 

'' JH'(•h •if" ro~rolarrwutu rarc~ o •.·.rpo c Cump:mhms dt> Art1l1• ,., ~.lo as mr~mn~ llt·~i~nadas pan a Arlllharia a Pl'· 
\ <J!.;.1 de r.mno Olf":tda hc f'l('hHIIIl do 1." Batalhão dr t'uzllrirns. 
\ •olorrrasa.~a rum ~o la e ranhitr~ •li' rorl's hc ctdu~i,·a lln~ Corpos e Compa.uhuu Fitas; a SI!Hlf'la • do Pata IMo do Üt'fWJSLtO da LórtP: r a r.arJt'ta •~<• p.tnno). Jas t:ontp.lnhia:~ •'" l'rd"''""" .4. tobl'feasar,~~ ,J(' ü~u.s r JK'~tllla;; de t'uri"S dos Cur: 

' J•aub•as ftt:l'! ht• ,.,nad01. hrm romo o bnnf't, que tt'm t.lmbt-m huma li~tra, 5endo t'~ta de couro enHrlli~ado para Oi do Hatalliilo do Drpo~ltu ,. ,·,.fi\Jiol.Uh••' de p,.u.-:~.trl'•t. • 
11 umro~mt' 'k~tes thlft'ft'ntt's t:urpor. r Companhias bl' azul, ~rndo para todos cUt>~ a ral\·a de panno siugf'la, e o bonf't rtdondo. l'trrpto par.1 J~ L<~tupaulua' 11 ''u ,J'.\rt•lh.u•.a" .lo.rt•llor,...,. !ii•Uo GtoJ~~o•, t'UJO b•mf"t hc t~mprido. 
\,,, f•·•t•n11 \a1 uu'lnulo fl im!'ur!t• 1!.1~ liuha~ ~ rt·trul. 
1.'"·' lido ,1o f 'I ,J.·,, f,., o'fl' I o•' I >,j I, 1" r flll'(jl,!,l p ,,., \ . .~~, 



EXERCICIO DE I 855- 1856 . 
.liJSitllllltlt~(l tlflll ("(l.fl(l~ tlf# Cflllllllf#J•t•itJ (# (Jll/1"(1~ tlt~ fJllf# 11'(1/(f o Cti]JÍ· 

tulo t.o tltJ 61t#gulf1111CIIItJ 11." 38·1 tlc '1.5 tlr .lllnluJ tlt# 
ti.tc.tc tltJ ,rlltllit•I]JitJ. tJfl tltt .I•J•orllu·l" tle .....••. 
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Dah•Ileiros ......•....•... lO :. a 1 5 ...... ...... ············ 6~8000 
Boticas .••.•....•..•....•. 20 1~ 3 :. ...... 

I 
5 6 5 ············ t.04SOOO 

Cahelleireiros ....•........ 3 I 2 ...... 3 . ..... ...... ······ . ........... , 38S4oo 
Culileiros .•.•••.••....•.. [, 1 1 3 G ...... ...... . ..... 648000 
Escriptorios de Adyogados. 6 G ······ ······ :{ ...... ...... ······ 3 · · .. · üõsóóó"l !J06400 

)) dP Tahclliàes ..•.. 2 2 ······ ······ 1 ...... ······ ...... 1 30$000 188800 
Fabricas de charutos ..••.• GO 20 30 ~o 10 ...... ...... . ........... 7126000 

)) de saMo ...•...• 20 10 5 5 ~ 2 10 ............ !J51S20t1 
llos(Jedarias .....•..•..... R 4 '2 2 1 1 2 ...... ............ 92$800 
Lojas de arruciros ... ...... 18 '2 1 15 (i 6 3 3 ............ 106Hsoo 

)) de modas •.••.•. 3 ...... ······ 3 ...... ...... ....... 3 . ........... 120$000 
)J de papel ........ 16 6 6 4 10 2 2 2 ............ 3088000 

Padarias ......•.•.•••••.. 50 10 30 10 10 20 lll ...... lO 6.000$000 ~.0288000 
Scgciros .................. 4 1 2 1 '• ······ ······ ······ ............ 518~00 
Sir!!ueiros ....••.••....... 2 1 1 ...... ······ ······ 2 ............ sosooo 
Talhos de carne •.•....••. 80 10 50 20 50 2U 1tl ............ 1.3408000 
Ta"·rnas .•..•.••.•....•.. 400 2á 3!JO 25 50 200 ;,o 50 :.o 12.00ilfl000 IO.G10HOOO 
Trapirhrs .••...•.......... 6 3 3 

------ ---- ---- --- ---- --- --------
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1." A Estatistira de\ e ser organisada logo depois de lt'Íto o lan(anwnto do impo,to, e rcmettida á Directoria Grral d;Js 
Hendas Publicas no decurso do 1. 0 semestre de cada exereirio.- ~-·' Cla•se.- Drbai\{> drstc titulo de\Cm srr mencionadas em 
,,rd••m alphahetira, todas as lojas, rscriptorios, &c, de qtH' trata o Capitulo 1. 0 do Hr~ulamrnto de 15 de Junho de 18H, srgundo 
a denominação usada geralmrnt•~ e 11ue estrjilo ou não sujeitos ao imposto. As lojas em que se wndcrcm diiTerrnt~s genero; 
&t•rão indiradas com o nn.;..w do ohjrcto em que prinripalmrnll· commerriarcm , ou simplesmente de- Dhersos ohjrl"tos.- 3.• 
:\acionalidadcs. - DeYem ser contempladas na columna de- Outras Nn(ó<·s - as lojas que niio forrm de cidad;ios Brasileiros ou 
Portuguezes, c as que pertencerem a mais de lmm indhiduo de nacioBalidadrs diO"crcntrs.- '•·" Isentas.- S;io as lojas comprr
hcndidas D.l disposição do Art. 3. o do Regulamento , f•mbora pcr!ent;ilo á mrsma da"e qur outras sujPitas ao imposto, pnr trrrm 
()bjcctos expostos á venda (Art. 2. 0 do Rc!!ulamento).- 5.• As lojas de que trata o § ;{. 0 do Art. !." •lo llri!lmH•·nto dr\erilo iH
cluir-se no numero das que trm de fundo nH'nos de 1.000$.- G." Valor loratiyo.- A ,:omma dos ahii!UI'is qtu· ,er\1'111 dr. hasP 
a<> lan•;amrnto do imposto nas Cií:ladcs do Hio d~ .Tan1•iru, H••rifr, ~. ~ahador e ~. Luiz. 
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COLLECÇÃO DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL. 

1856. 

TOMO 19. PARTE 2.• SECÇÃO f.• 

DECRETO N.o 1.714. (')-de 31 de Dezembro de 1855. 

Autorisa a abertura de hum credito supplementar de quatro~ 
centos qua,.enta e cinco contos duzentos e quarenta mil 
setecentos e cinco réis, para despezas de diversas rubricas 
do Ministerio do lmperw no exercicio de 185~ -1855. 

Attendendo á insufficiencia do credito votado no Art. 2. • 
da Lei n.• 719 de 28 de Setembro de B53 para despezas do 
Ministcrio do Imperio em divr.rsas rubricas do ex:ercicio de 
185i-185':i: Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho <lc l\li
nistros, c em conformidade do § 2.• do Art. 4." da Lei n." 
589 de !) de Setembro de 1850, Autorisar o credito supple
mentar de quatrocentos quarenta e cinco contos <luzcntos 
c quarenta mil setecentos c cinco réis, distribuído conforme 
a Tabclla que com este baixa; devendo esta medida ser le
vada em tempo opportuno ao conhecimen~o da Assernbléa 
Geral Legislativa. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu 
Conselho, Ministro e Sccretal"io d'Estado dos Negm~ios do Im
prrio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
1\io de Janeii'O aos trinta e hum de Dezembro de mil oito
centos cincoenta e r.inco, trigesimo quarto da lndependencia 
c do lmperio. 

f.om a Rubric.a de Sua Magestade o lmperadt·lr. 

Luiz Pedreira do Coulto Fert·a~. 

(')Veio .1 imprimir depois de distribuída a f.oll1 ('C:iin rk JRfi!1. 
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Tabella a que se t•efere o Dem•eto desta data 
que autot•isa luuu credito supplementar de 
.&.t,ã. 2.t,O,)j;,05 réis Jlat•a as despezas do 
exet•cicio de :ISã<i- t Sã á. 

Art. 2. 0 Da Lei n. 0 719 de 28 de Setembro de 1853. 
§ 10. Ordenados dos l\lcstrcs da Família Im-

perial. .•.........................•. 
§ 11. Secretaria d'Estado .................. . 
§ 13. Conselho d'Estado .................. . 
~ 18. Cursos Jurídicos .................... . 

~ 19. Escolas de Medicina .............•... 
2l. l\1 useo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24.. Lazaretos .......................... . 

~ 27 Cor mio Gemi c Paquetes de v a por ... . j. 31: Colonias Militares ................... . 
33. Eventuaes ......................... . 
34.. Escolas menores de Instrucção publica. 
36. Jardim Botanico da Lagoa .......•.•. 

§ 42. Obras publicas do :Município da Côrte. 
Art. 2. 0 Da Resolucão n. 0 781 de 10 de 

Setembro de 1854. · 
§ 2. 0 Instituto dos cegos ..•..•..•.•........ 

1.050~000 
27.241~107 
11.168~771 
4.509~802 

60.876j~p993 
23~284. 

178. 448~597 
71.023~138 
62.546~955 
2.729~182 
1.672j~p728 
3.066~195 
18.116~725 

2.167~228 

445.240~705 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1855.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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