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DEt-:RETO

~.

U 80 -de 9 de Março de

186~.

Autorisa o Governo para mandar matricular em qualquer das Faculdades de Medicina do Imperio o estudante do primeiro anng da
Faculdade de Direito de S. Paulo José Ribeiro dds Santos Zamitb 1;

Hei por bem Sanccionar e Mandar qu~ ·se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa:
Artig1) Unico. O Governo fica autorisado para
mandar matricular em qualquer das Faculdades de
Medicina do Imperio o estudante do primeiro anuo
da Faculdade de Direito de S. Paulo, José Ribeiro
dos Sar!los Zamith, revogadas as tlisp9sições em
eontrarw.
José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos l\"egocios
do Imperio~ assim o tenha f'ntendillo e faça exe-

-2cutar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Março
de mil f oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Mageslade,. o Imperador.
Jos~ Bonifacio de Andrada e Silva.
Zacariá8 de; Góes e Vasooncaflos~
Transitou na Chancellaria do lm{>erio em 4O de
Março de 186~. - Josino ·do Nasmmento Silva. Registrado.
.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
do Imperio em 14 de Março de 186i.-Fausto A ugu.stn
de Aguiar.

DECRETO N. 1.18·f -de 9 de Março de f&M.
Autorisa o Governo para mandar admiLtir o estudante Antonio Ferreira França a esame das materiJS do _,rimeiro anuo da Faculdade
de Direito de S. Paulo, e A- IIMtritula'- di) segundo, no caso de
ser approvado. .

Hei por bem ·Sanccionar e Mandar que se execute
a segumte Resolução da Msembléa-Geial Legislativa:
Artigo Unico. Fica o Governo autorisado para
mandar admittir o estudante Antonio Ferreira França
a exame das materias diVRrimel.ço· ann~ dá ·Faculdatle de Direito d!3 s. Paulõ, ·e á matricula: dó sj;,gundo, no caso de ser approvado, pagando os díreitos correspondentes ás .matriculas de ambos os
annos; revogadas as dispO$ições em contrario.
José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Con;..
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ianeiro em nove de Março
de mil oitocentos sessenta e quatro,. quadragesimo
.
terceiro da Independencia e do Imper10.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Bon,ifacio ;de Andrada e· Silva,
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
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Tl'ausitou na Chancellaria qo ún.perio em 1o de
Março de 4864. -Josino do Nascimento Silva.RegiSLrad.o.
Publicado na Secrretaria ·de Estado ·dos Negocios
do Imperio em 41 de Março de 186i.-Fausto AugttSto
de.A~.
·
·

DECRETO N. -1.182-de 9 de Março de 186t.
Autori1a o Governo para mandar matricular na faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o e~ludante Estevllo José Barboza de
~loura Junior.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se t>xecutA a
seguinte Resolução da Assembléá Geral Legi'slatíva:
Artige Unico. O Govemo fica RIJtorLsado par·a
mandar matricular na Faculdade . de Medicina do
Rio de Janeiro o estudante 'F.stevão José Barboza
de Moura Junior, apresentando documento de ter
sido approvado nos exames ·dos preparatqrios necessarlos na Faculdade de Direito do Recife ; reV'ogadas as disposições em contrario.
José BClnifacio de Andrada e Silva, do l\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negoc1os
do Imperio, assim o tenha entendido e·faça .executar.
Palacw do Rio de Janeiro em nove de Março de
mil oitocentos sessenta e quatro , quadragesimo
terceiro da Independenda e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

José Bonifacio de Andrada e 'Silvei.
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellal'ia do Imperio em ~O de
-Março de 1864.- Josino do Nascimento Stlva.Regtstrado.
Publicado na Secretaria de Estadó dos Negocios
do Imperio en~ H de Março de 186i.-Fa?tStoAu!J t!sto de Agma;·.

-4DECRETO N. Lt83~ de 9 de Marçode•f864.
Autorisa o Governo para mandar matricular em qualqoor das Faculdades de Direito do Imperio o estudanLe CoDrad~Cae~90 Er.chsen.

Hei por bem Sanccionar eMandar que se execute a
seguinte Resolução da Assembléa Geral Legislativa:·
Artigo Unico. O Governo fica uutorisado para
mandar matricular erri -qualquer das Faculdades de
Direito do Imperio o estudante Conrado Caetano
Erichsen; revogadas as disposições em contrario.
José Bonifacio de AndJ•ada e Silva, do Meu Conselho, Ministro c SecJ'etario de Estado dos Negoeios
·do Imperiu, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em nove de Mai·co
-de mil oitocentos sessenta e quatro, qnadragesirriu
terceiro da Indcpendencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua

~Iagestade

o Imperador.

José Boni(acio de And1·ada Silva.
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
T1·ansitou na Chancellal'ia do Imperio em tO de
Março de 1864.-Josino do Nascimento Silva.--·
Registrado.
Puulicado na Secretaria de Estado dos Negocios
do Irnperio em H de Março de oi-864.-Fausto Au-

gusto de Aguiar.

DECRETO N. I. t84-- de 9 de Mm·ço de 186í.
Autorisa o Govemo para mandar admittir á matricula do primeiro
anuo de qualquer das Faculdadl's de Diretto do lmperio o estudante Carlos Alberto de Bulhoes Ribeiro.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute
a segumte Resolut;ão da Assembléa Geral Legislativa.
Ar·tigo Unico. O Go,·erno fica auturi~ado par·a
rnaudm· admitlir ú matricula tio primeiro anno de
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qualqaer das .Faculdades 1le Direito do·Imperio o estudante Carlos Alberto de Bulhões Ribeiro, provando
qüV: fêk 2.o exame de Rhetorica,! revogadas ·.as disposições.· ··eln contrariq.
..
JoséHÓnifacio de Andrada êsiiva, do Meu Conselho,
Mini~ e >Secretario de ,Estad() dos Negocios do
Imperio, assim o tenha enwndido e faça executar.
Palacio dó Rio de Janeiro em nov'é ele Março de
mil oito<'entos sessenta e quatro , quadragesimo
tercei~o da Ind~pendencia c do Imperio.
Com a Ruhric;a de Sua l\lagestadc o Imperador.

José Boni(aeio de A.ndr·arla c Silra.
Zaca;·ias de (hics e Vasconcellos.
Trqnsitou na Chancellaria do Impe1·io em I O de
.Mar9o de 1864..- Josino· do Nascimento Silva.Regrstrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
do Impe1·io tm 11 de Mar·,~o de 1864.-Fausto Augusto

de Aguiar.

•

-·DECRETO X. 1.18:J-du 9de

~lai'':(O

1le 18Hi.

Autorisa o Governo a mandai' admittir a e)amc do primeii·o anuo
da Faculdad~ de ~ledic!lla da Bahia o (•studauté Francisco Bon~~s
de Barros.

Hei pot· hem Sanceionar ,, .Mawlar yue sn nxPeute a seguinte Hesolueiío da Assemhlea Geml l.t•gislati,·a :
..
Artigo Uuieo. O li-overuu fh.:a autorhHulo a nwndm· ndmittir a rxamc do primeiro armo da Faeuldade de "'~dieina da Bnltia o estudante Fr·;m. eisco Borgt;s tiL• Barros; rumgadas as disposi~:t-H's
t·m contrano .
.José Bouifacio dP .\ndmrla H Sil\-;1, do -'leu CutJsdho, :\lit.ristm t'. Set:rl'!ario de Estado dos 0'\egucios
do Irupcr·ro, llSSIIIl u lt•ulw f'HIPIIdidu l' nu.:a ('~1'-
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cutar. Piilacio do .Rio · de Janeiro em noNe .de
Março de mil oitocentos sessenta e .quatro, {~Ua
dragesimo terceiro da Independencia e do IJ»peri.e.
Com a Rubrica de Sua :Magestade o Imperad-or .

.José Bonifacio de Andrada e Sil-va.
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio em f O de
Março de 486,, -Josino do Nasczmento Silva. Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
.do Imperio em 1t de Março de f 86~.-Fausto Augusto
de Aguiar.
~···-

DECRETO N. 4 .186- de 9 de Março de

1~i.

Autorisa o Governo para mandar admittir a exame das materias do
primeiro anuo da Faculda·1e de Direito de S. Paulo o estudante
Guilherme Elis.

Hei por bem Sanecionar e Mandar que se execute a
seguinte Resolução da Ass~mbléa Geral Legislativa :
Artigo Uni co. O Governo fica autorisado para
mandar admittir a exame das materias do primeiro
anno da Faculdade de Direito de S. Paulo o estudante Guilherme Elis; revogadas as disposições
em contral'io.
José. Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de Março
de mil oitocentos se!'senta e quatro, quadragesimo
terceiro da Independencia •e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador .

.José Boni{acio de A nd;·ada e Sih,a.
Zacrwias rle GóPS e rnsconcellos.
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Trarnntou! na Cban'cellarla· do Imperlo em i o de
Março de 186i-. -Josino do Nascimento Silva.Regittr.ado:.
FU.blicado na.Secreta:dade.ES:tad~ dos NS,'()cios do
Imperio ·em H de Março de 486'~ ..... Flausto Au~sto

de Aguiar.

.·

DECRETO N.- U87- de 42 rle 1\larç.o de IS6i.
Aul11risa· o Governo pará conceder Um· anno de' lit:ença com todo• OJ"
vendmentos ao Dr~rnbargador Antonio da ~ta ·Pinto.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute
a Resolução seguinte da Assembléa· Geral:
Art. L• O Governo fica autorisado para conceder
ao Desembargador da Relação da Côrte Antonio da
Costa Pinto um anno de licença colh todos os :veneimentos do seu emprego, a fim de que possa este
Magistrado tratar de sua saude onde lhe convier.
Art 2;• o Governo fica tambem autoriSa.tio pll'tti
prorogar a referida licença por mais um anno se
o mesmo Desembargador assim o requerer, provando com documentos a continuação de seus soffrimenlos.
Art. 3. • São revogadas as disposições em contrario.
Zacarias de Góes e Vasconeellos, do Meu Conselho,
Presidente do Conselho de Ministros, e Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justic;a, assim
o tenha entendido e faça executar. PalaCio do Rio
de Janeiro em doze de Março de mil oitocentos
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Indépendencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacm•ias de Gôes e Vasconcellos .
• Transitou na Chancellaria do Imperio em i~ de
Março de 1864-.- Josino do Nascimento Silva .

..... _

-8DECRETO N. UR8-de 1!> de Março de f864 .
.\ntorisa o Governo para applica.r o Decreto n,o 1.09.·dec& de Se·.
tembro de 1860 á nJlosentadoda dQ Procurador Fiscal.. da. Tllesouraria de Fazenda de Santa Catharina, :Polydof!l do Aiàaril e Silva,
quanto no tempo em que servio mmo Escr,i"41o dos. F.eitõs da FaZt'nda da mesma l'rovincia.

Hei por hem Sanccionar e Mandm' que se executP
a seguinte Hesolução da i\,ssembléa Geral Legislariva:
·
Artigo unico. O !:overno Hcil autorisado pam applic:H o D<"t.:reto n. o 1.094· de 5 de Setembro de 18HO,
·á aposentadoria do Procurador Fiscal da Thesoumna dP. FazPnda de Santa Catharina, Polydoro do
Amaral e Silva, quanto ao tempo em que servio como
Escrivão dos Feitos da Fazenda na mesma Província;
n'vogadas as gisposições em contrario.
José Pedro Dias de Carvalho, do .Meu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secrek·wio de Estado
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em quinze
de Março de mil. oitocentos sessent~ e quatro, ql!adragesmw tercmro da Independencta e do Impeno.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Josr Pedro Dias de Carmlho.
Zacarias de f}óes e Vasconcellos.
Transitou na Chanc~lária do Imperio em. 17 de
Março. de 1864-.- ;Josmo do Nascunento Stlva.Regtstrado. ·
· .
Pu.blicado na Secretaria de Estado dos Negocias
da Fazenda em 22 de· Ahril de •st,H.. ·-,... Josâ Set,eí'iano da Rocha.

-~-

....:.:nDE€RETO N. 1.t89J...d~ 29 de Mal'~ lie 48&•.

:t."'fuflí ~· pétiso~.s itií6ltft1 êóíitMlidn i' 11. M~ Çláúdi.Jt Lu·
'!táe!ii da Rõaa, ·a D. loilmà Màritdl ~ gQas &tflll ..tllhb~·ka J>.

Francisca. Justiniana de Barros, .e a sua irma D. JoaoM·el
· Victorioa de B-arros ; a Dy,Mai'ia .Em ilia dç. ~o.da
ao ti
dfl Xlb'uq\iérqUe e A AiÍa Irmll 'D. ehlflll ).m'illi ire Hblllfl!l.l: .!;.1nlcanti de Albuquerque·; a D. Maria Aotooia Jourdao f!i\fiiJiio
Viaon~; c a D. Muria Bernarda Ferreim de Brito Camara.

Hei por bein Sahcciohar

e MaTJ.~ar que se errectfte

3. . Resolução s-eguinte da AsS'embl~a Geral L~~

lativa.
Art. L o FÍcão appí'ovãdas :\~ s't!giiini'ê'S ~~s
annuaes:
§ 1. o A de sr_·iscenf;os mil réis, conredi~a :por J?ecreto de 16 de Agosto de 1862 a D. Marta Candtda
Lumaclü da Rocha, viuvado Capitão de Mar e Guerra
Fernando Vieira da Rocha.
•
§ 2.• A de seiscentos ,ruil.réis. ~ D,_, Joanna Mariath, viuva do Almirante reformado Frederico Ma~iath, e a de d_uzentos. mil .f~ÍS!l e:ada !llllJt g_~"~.uas
tllhas D.. Adelal~e Marutth,,D. Man~_A.we\t~ )~çmfh
e D. Maria Mathlldes Mariath, concedida por Decreto
de 1.3 de Setembro de 186.3 eiil cQnsider~Çao dôs
serv!ços pres~a~9~ pdt s'éii .fin~do miínqü \!- bai.
§ 3. • A de qmnhentos 1:! quat.ro njil .ré1s; C'Qdt!édida por Decreto do L• de Abril tl~ lêtiá" rét:tliffidamente a D. Francisca Justiniana de Barros e a
D. Joanna Izabel Victorina de Barros, irmãs da finado Capitão Tenente Bento José de Carvalho.
§ 4. 0 A de um conto e oitocentos mil réis, concedida por Decreto de 29 de Abril de 4863, repartidamente a D. Maria Emília de Hollanda Cavaleanti de Albuquerqu_e, e a D. Emil)fl .t\IJl~a de
Hollanda cavaiCàntl tlê Albuqtilítq\u!, tHMs I~imas
do fallecido Conselheiro de Estado Visconde de
Albuquehjue, eill.. rê'trltiYi~~çãd dO!!.· serviç&S' p;r
este presfados, d.éferidó érileildlli'-~ê a rrlé·smli f)'ensão sem prejuízo do meio soldo .
. . § ij.• A rle oitocentos mil réis COJlC~dida j)Of
Decreto de 13 de Máio de ·18()3 a D. Mlit1à Ahttfuia
Jourdan Sampaio Vianna, viuvá do Consé'llwito J.ut?.
Antonio de Sampaio Vianna.
.
_f .o. • A de seiscentos mfl rêis éoncedi:dii pdr Decreto de 16 de A~osto' l:l~ f862; a D. Mtthn B~f
nardà: Ferreira de Btilo ü\n1arà, vltiva dó Teneht~
~EIS DF.

1864

P\HTF r

~

-
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Ueneral llentO" Corrêa d.a Camam, sem prejuízo
do meio soldo que a mesma viuva já perceoe.
Art. 2. 0 Todas estas pensões serão pagà~ ás agraciadas desde a data dos Decretos que as concedêrão.
Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em con·
trario.
José Bonifacio de Andrada e Silva, do 1\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e nove
de Março de mil oitocentos sessenta e quatro ,
quadragesimo terceiro da Independencia e âo Irnperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Bonifacio de Andrada e Silva.
Zacarias de Góes e Yasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio em o t .o de
Abril de 1864..-Josino do Nascimento Silva.Registrado.
Publicado na Secretaria de Estndo dos Negocios
do lmQerio em 8 de Abril de 1864..-Fausto Augusto ae Aguiar.

····DECRETO X. ·1.190- de 29 de Março de 1864..
Apgrova a pensAo anoual de I'O()SOOO réis concedida por llec•·eto de H
de Ootubrõãê1863 a D. Luiza Cartola da Costa Pimentel, '·iuva do
1\farechal de Campo Joao José da Costa Pimentel.

.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute
a Resolução seguinte da Assembléa Geral tegislativa.
Art. 1. o Fica approvada a pensão annual de seiscentos mil réis concedida por Decreto de quatorze
de Outubro de mil oitoceutos sessenta e tres u

--11D. J. . uiza Carlota da Costa Pimentel, viuva do. Marechal de Campo João José da CoitaPimentel.
Art. 2.• A agraciada terá direito á pensão desde a
data do refel'Jdo Decreto, revogadas as ,disposições
em contrario.
José Bonifacio de Andrada .e Silva, da:Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.
Palaeio dó Itio de Janeiro em Yinte e nove de Março
de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo
lr.rceiro da Independencia e do Impel'io.
Com a Httbrica de Sua Magestade o Imperador .

.José Bonif'acio de Andrada e Silva.·
Zacarias de Góes-e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio em o 1.• dP
Abril de 1864. - .Tosino do Nascimento Silva. Registrado.
Publicado na Se~rel<H'ia de Estado dos Negouios do
Imperio. em H dP Abl'il dl-' ·IR6L--Frmsfo J1u,qusfo
de .Aguwr.

DECRETO X. 1.191 -de ;lO de Março de 1861.
Approva

:t

apo5ent.adoria do Juiz de Direito Antonio Roberto
rle Almeida.

Hei por bem SatJccionar e Mandar que se exe-

eute a Resoludio seguinte da Assembléa Geral

•
Legislativa.
Art. 1.° Fiea appnwada a nposentadoria do Juiz
· d(~ Direi to Antollio Hoberto de 1\lmeida, com o orflenado rcl.<~tivo ao tempo de serviço que tiver,
cuueedid<1 pelo Decreto de onze de Abril de mil
_oitoct~lll.os

sessenta

(~

t.rcs.

-ti-

lodas as dispo~~ e~n O.Ql\"1"
·
·
·
Zacarias de Gó~s e· Vasconcellos, do Meu Conselho,· Presidente 'do Conselho de Mini~tros, e Ministro e Secretario de Estado dos NeB'ocios 'da Justiça,
assim o teiiha· enteNdido e fa~a execular: Palacio do
Rio de .Jan0iro em hinta de Val'Ço de mil oitocentos
sessenta e quatro, · quadragesimo terceiro da Indepen~encia e· do Imperio.
.
Art 2.'1

trar~o.

Re~ão-se

-·

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacari.as de Góes e ·vasconcellos.
Transitou na Clwncellaria do Imperio em 31 de
rle 18GL-.Josino do Nascimento Silra.

Mar~:o

-
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DECRETO. N. U 92 - de 7 de Abril de t 86&..
Autorisa o Governo a mandar matricular o estudante Venancio tle
Olheira Ayrcs no primeiro.aiU19, de qualquer das duas 'Faculdades
de Direito do lmperto.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute
a seguinte Resolução da Assembléa Geral tegislativa.t
Art. t .• Fica o Goveruo autori5ado a mandar matricular o estudante Venançio de Oliveira Avres no
primeiro anno de qualquer das duas Faculdades de
Direito do .Imperio, dispensando o .\nazo de dous
annos, m[!.rcado em tei, para o fim • e lh.c aproveitarem os exames já por elle feitos fóra do mesmo
prazo.
Art. ~.o Siio t·•wogadas todns as disposi•.:ões rru
contrariO .
.José Bonifácio tle Andrada e Silvn, do Meu Cou-

~elho, Mir~isli'o

e.Secretario de

Esta~o

dos

~egocios

do ImpPr'to, assrm o IPllllêl entenrhrln " I<H:n

1'\P-

-

1J-

cutau. P~dacio do Rio dé Janeir(} em s0te de Abril de
mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceil'o da lndepepden~ia e do lmperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Bonifacio de Andrada e Silva.
Zacm·ias de Oóes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaria do

Im~erio

em \l de Abril

de 186'4.-Josino du Nascimento .Silva.-Itegistt·ado.
Publicado nã Secretaria de Estado dos Negoeios
do Imperio em ·J;l de .o\hril de 1861, -Fausto A1'(!Usto de Jl,quio,·.

DECRETO X. I.I!J:J---de i de Abril clr 1861 .
.\utodsa o uo,·eruo a mandar nwtricular o estudante José Louren~o
de Castro e Silva no J>rimeiro anuo de qualquer das duas Faculdades de Medicina do Impcrio.

Hei por: bem Sancciouar e Mandar qne se execute
a segumte Resolução da Asscmbléa Geral Legislativa.
A.rt. 1. 0 I<'ica o· Governo autorisatlo a mandar matt·icular o estudantt\ José Lourcn•·o de Castro e Silva
no primeiro anno de qualquer dr'is duas Faeuldadt~!'>
de M:edieina do ltupet·io , dispensàdo o prazo tk
dous annos, nwreado em Lei, parn u Hm de lltl'
apcov.eitarem os ·~xames de arithmetica e algeiJJ'a,
lustoria e geographia, feitos fcír·a do mnsmo prazo.
Art. 2. 0 Süo rerog·adas todas HS disposiçôf'S •"11
contrario.
José Bonifacio de Andt·a!lll e Siln1, do .\'leu Consdho, l\Iinistt·o e Sect'dal'io dP Eslndo dos ~egoeios
do Imperio, assim o tnnlw entendido p ftwa ext•cutar. Palm·io do Hio de .Janeiro em sete d'n ,\lH'il
de m_il oitoeentos sPssntl~a e quatro, quadrllg-esimn
·lerceu·o da Indcp!~tld <'IH'Ja P do 1111 perio.
Com a Bubriea dt• Sua ~lagt•stad<~ o flll[H~J'<Idor .

.José Bmú(acio cf,. A1ld,·ad11 r' .'-.'ilur.
Zar·a,·ilfs rir· fitif's r· l-,,s,•nnr•t•11os.

-1\.Transitou na Cbaneellaria elo Imperio em 9 de
Abril de 1861. -Josino do Nascimento Silva.
Puhlicaclo na Secrelllt'ia de Estado dos Negocias
do Impcrio em 1 '! de Al•ril de 1R6.\..-PaustoA úgusto
rle A flUÍ ar.

-

..........-

DECRETO \": 1.1\t.\. -dt• H de Alwil de 186.\..
Apprm·~ ~s

pcnsQcs concedidas a f). ,\una Amalia Simõt•s tios Santos
l.ishua, a n. .Joaquina Canrlirla de J.rmos , a D. llenriqut'la
Me una Prçanha 1le Oliwira, a D. Carot.ina Amalia tle Lima Saula
B<~rhnr<l, ,, lklmiro .\ut•mio Coutinho de AlmPida, a I.ent·adio
Ferrrira de Lacerda , a Timutheo Francisco de Suuza, c a Maria
l\01a da Cou('rição,

llüi por bem Saneeiunar c ~lumlar que se execute
a Hcsolu~;ito seguinte da Asst~mLlea Gcraltegislativa.
,\r1. I . " Fi6w approvadas as pensões annuaes,
rh~ oilot·t~uto,; 111il J'('•is, conf'.etlida por D1•ereto de
I :l dr· Maio de ·I R63 <1 D. Anna Arnalin Simões dos
S:uttos Lisboa, YiUYa do Couselheit·o Antonio Jose\
LislJOil, Emiatlu Extnlot·dimuio c ~linistro PlenipoIPtll'iario e•In ?llontevieko; de seiscentos mil reis.
e·nw·edida pm· Drcredo dn '2G 1lc Agosto de 186:1 a
D..lcwquina Can1lida ele Lemos, viuva de Jos1~ Yif'lorino dn Lemos: llL• sdeeentos r> vinte mil réis.
t'ollcedida por Dcerolo de 20 ell' Agosto de ·1862 a
D. lftonriqul'la :\Tenna Pce.;<mha de Olh·eira, vim·fl
do C,tpitão do l111pnl'ial Corpo de Engcnheit·os, Dr .
.lusi· Joaquim de Oliveira; e de trezentos e sessenl:t
mil n'is a D. Carolina Amalia de Lima Santa Harbara.
Inài do falkd1lo Guarda l\larinbn. José ~lnria de

Saula llarbarn l.arcin.
''ri. 2. o Fieüo tniHhem appt·ovadils ns pensões
Illf'.flsaes, de llUillze mil l'éis, eoncedidn pm· Decreto
de i de Março dt) 18fi:3 a Helmiro Anlomo Coutinho
t!n Almeida, cabo de esquadra do 3. 0 Batalhão d1~
Artilharia a ..P.é; de vinte mil réis, concnrlida por
Di•erPto de 21 (k Outubro de 18G3 a Leocaclio Ferreira
di' Lar~r.rtln, sol!lndn ela r.ompanhia [ile Arlilices da
t:(lf'll': r],. ,.ÍII11' mil ri•is. I'.Oilf'<'llida por llPcrPin

-

fi) --

d~ iJ de Agosto de f Mti~. a Timotheu .Frarwiseo de
Souza , soldado da Guarda Nacional da Proviucia
do Ceará; e de vinte mil réis, concedida por Decreto
de f 5 de Julho de 1863 a Maria Roza da Conceição,
viuva do soldado da Guarda Nacional Marco'tino
de Araujo Leite.
· Art. 3. 0 Todos os agraciados terão direito a perceber as pensões desrle a data llos respectivos
Decretos.
Art. 4. o Fi cão r·evngadas as disposições em colltmrio ..
José llonifacio de Andrada e Silva, do Meu Cousellw, Ministro c Secretario de Estado dos :Vcgocios
do Imperio, assim o lenha entendirlo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de
Abril de rnil oitoeentos sessenta, e quatro, quadragesirno terceiro da !ndependencia, e do Impurio.
'

Com a Rubriea dn Sua

~Jageslade

o Imperador .

.Tosr Boíli{ario dl' And1·ada e Sih,(l.
Zaca;·ias de G.Jes e Vasconcellos.
Transitou na Chanedlar'ia do Imperio em f2 tle
Abril de 181iL - Josi11o do ~Vascimento e Silva.Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negoeios
dolmperio em 2:3 de Abril de f 864.-Fazesto Augusto
de Aguiar.

... ........
DECRETO~-

1.1\J:i --de 1:1 dP .\hril de 186-1.

Autorisa as Conp:regações das Faculdades do Imperio a mandar admittir á matricula nas rrspectlvas Faculdades r.s Estudantes que
se não houverem m~triculado no prazo marcado pelos Estatutos.

Hei por bem Sanccion!lr e Mandar que se execute a
seguinte Resolu<ilO fia Assembléa Geral Legislativa.
·Art. l." Ficão aulorisadns as Congregações das Faculdades do Imperio a mandat· admittJr á matricula,
nas respectivas I<aculrlades, os Estudantes que se
não hquverern matricul,ldo no prazo marcado pelos
Estatutos, em conseqnencia de Impossibilidade pro~

-
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wniPnté de motivos cx.tJ'am·dinarios é indepelltientes
tle sua vontade, competentemente provados; devendo ser-lhes contadas comó faltás todas as pre~
lecções ánteriores a matricula.
At·t. 2.• Serào arlmittidos <i matricula os E5t\idáiites
das Faculdades do Imperio, que no cot'ren\e li.nno
se niio purlet'iio matricular ilo de~itlo tempo, acl\O.ndo-se nas condições do artigo primeiro; abonáildú-'Se-'
lhes eomo ft·equencia todas as pt·clecções 11 qtte
tenhüo assistido, como ouvintes.
A t·L. 3. • B.eYngão-se as disposiçôes em contrario .
.J ost'• Bonifacio ele Andt'ada e Silva, do Meu Conselho, Ministro c Sc•eretario de Estado dos Negorios
'lo Imperio, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Jm'leiro em treze de Abril
de mil oilorcntos sessenta e quatro, qnadragesimo
tcrc8ir0 tln Independcneia c do Imperio.

Com n Rubrica de Sua l\lagestarlc o Imperàdor .

.

.To.w1 Bumfacio dr And1·atla

f'

8ilra.

Zacarirts de Góes e Vasconcellos.
Trnnsitou na Chnncellaria do Imperio em 4G de
Abt·i! rln 1811\.--.Josino do Nascimento Silt•a.- Registrado.
J>ublicado na Secretaria de Estado dos Negocias
tlo Imperio em 18 de Ahrilfle 186i.-Fausto AHgusto
dr A,rnlicw.
·

Atttorisa o Go~·erno a mandar admiltir á matricul~ do primeiro anno
de qualquer das duas Faculdades de Direito do Imperio o estudium Francisco At'f~ttsto da' 'Foósecá é Sit\'il.

Hei por bem Sanccionar e ~Iandlit qüe sé execute
a seguinte Resolução da Asserribléa Gel'àl Legislâtiva.
Art. 1. • Fica o Governo autorisado a niandar admiltir á matricula do primeiro anuo· de' quàhjuer das
duas Faculdarles rle Dirnito do Imperl.ô o ésltidaúle

li-

Prancisco Augusto da Fonseca e Silva, levando-lhe
em conta o exame de geographia e h~storia feito em
·
mil oitocentos e sessenta.
Art. .i.° Ficão revogadas as disposições em .contrario.
José Bonifacio de Andrada e Silva , do Meu Conselho, Mi\}istro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperid, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em treze de Abril de mil oitocentos sessenta c quatro, quadragesimo terceiro
rla Jndepewlc>ncia e do Impeno.
Com a Ruhricn de Sua Magestade o Imperador .

.José Bonifacio de Andrada (' Sil1'a.
Zoern·ias de Gôes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio em· 16 de
Abril de 186 i·.- .Josino do Nascimento St?1:a.- Re·
gistrado.
• Publicado na Secretaria rle Estado dos Ncgocios do
Imperio em 18 de Ahril de 186L- Fausto Augusto
de Aguiar.

.....
DECRETO.\". 1.197- de 13 do Ahril de

~864-.

·

Aulorisa o Governo 1\ mandar admitlir á matricula do primeiro anno
de qualquer das duas Faculdades de Direito do lmprrio o estudante
Zeferino Boi,~ lho rlc Andrade.

Hei por bem Sanccionar e Mandar r1ue se execute
a seguinte Hcsolução da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1.° Fica o Góverno · autorisado. a mandar admittir á matricula do primeiro anno de qualquer das
duas Faculdades de Direito do Imperio o estudante
zeferino Botelho de And1·ade, levando-lhe em conta
os primeiros exames de preparatorios por elle feitos
na Faculdade de Direito do Recife, nos quaes fôra
approvado para se matricular no primeiro anno da
mesma Faculdade.

Art 2.• Ficào revogadas as disposições em contrario.
José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o tenha entendido c faça cxccutm·.
Palacio do Rio de Janeiro em treze de Abril de mil
oitocentos sesenta e quatro, guaclrag-esimo terceit·o
da Independencia e do Impeno.
f.om a Rubrica de Sua Magestade o Imperador .
.José Bonifacio de A 1ldmtlo e Silro.
Zacw·ias de Góes (' llasc(mcf'llos.

Tt·ansilou na r.hancellaria do fmperio em t 6 de
Abril de t 86'L-- .Tosino do Nascimento Si h a.- Registrado.
Publicado na Seeretaria de Estado dos Negocias do
Imperio em 48 de Abril de t86L- Faus(o Augusto
de Aguim·.

DECRETO N. 1.19R-dp ,llidP Abl'il de 4R6L
Determina que a Lei n." 1.177 de 9 dr ~~t~mbro de 1862, decr~tad11
para o uercido de 1863 a 1864, continue em ''igor no anno financeiro de 1864 a 1865 emquanto nno fôr promulgada a Lei do
Orçamento deste exercicio , e dá outras providencias.

Hei por hem Sanccionar e l\landar que se execute
a segumte Resolução da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 4. • A Lei n.• 1. 07 de 9 de Setembro de ,1862
decretada para o exercicio de 4863 a •186i continuará
em vigor no anuo financeiro de 186i a 1865 em quanto
não fõr promulgada a Lei do Orçamento desse excrcitio.
Art. 2.• A somma consignada no § 26 do arl. 7 ."
da sobredita Lei, fica desde já elevada a quinhentos
contos de réis.
At·t. 3. • O Governo é autorisado para applicar ao
resgate dos bilhetes do Thesouro em circulação a

-
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importancia do exeess-o, que resulta do emprestimo
contrahido em Londres, nu mez de Outubro do anno
proximo passado, e da emissão de Apolices feita
nesta Côrtn uo referido mez pm·a pagamento do~em
prestimos de t 82·í e ·18i-3, cQmo fora autorisado pela
Lei n.• 1 . H i. de 27 de Seter.p.bro de t 860.
A~'t. i.. • Fieão revogad~s_..as disposições em con-

trm·w .

.Tosc~ Pedro Dius dP Canalho, elo Meu Conselho, Scnadut· do Irnpcrio, :\linistro c Secretario de Estado
dos i\'egoeios da Jl;tzr·ndu c• Pr·esilkntc 1lo Tribunal
do Thesom·o \'aeional. as:;im o tenha entendido e
fat·n exceutur. P.:tlacio do Hio de .Janeiro em dczascis
de·· A,bril de nril oitocentos sessenta e quatro, quadrag-rsirno IPJ'c'PÍro da Iuclepcntlcneia c do lrnpcrio.

Cor11 a lltrln·ic:n Jt: Sua ~lageslilfle o IIIJtWI'ador .

.!osr; Pt•dn> Dias de Can:alh.u.
l:two,·irts rle fhícs ,. Vascotwcllos.

TmnsiltHI na Challeellat·in do lrnperin em 20 de
.\lll'il de IHU\.-Josi!lo do Nruwimcnfo Silra..- He~ist.rado.

Puhlieado rw Secr·c·taria ele• Estado dos Negoeios

dtt fnzprrcJa

Plll ~:!.

ele> .\h1·il dP Hlül. -.Tos,: Se?V'-

,·irmn da Hnc/lf/.

DECHETO S. 1.199-Jc.f9 de AIJril de 18tH.
:\utorisa o lioH•ruo 11 mandar admitlir a ~tanw tio terceiro anuo da
l'u-:nldadc d(• nirrito do Hrrif!' o l'>ludautc José Pt"dr('ira França
Juniol',

Hei por Item Sa~1ceiouar e Manda~ f!UC se. exe~ut.c
scgumte Resulu..:ao da Asscmbléa Geral LPgtslattva.
Art. 1." Ficn o Gon~rno :mtorisado a mandar allmitlir a exame do t•·r·eeiro anno dn Faruldade de
Oir·pifo do RPI'iff' o Psfwlnntf' Jos{~ p,'drPil'a Fnmra
<l

.11111inr.

'

-
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Art. 2. 0 l<'icão revogadas as disposi~,;ões em coutrario.
José Bonifacio de Andratla e Silva, do l\leu Con selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio ..de Janeiro em dezanove (lt·Abril de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da IndependPneia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador .

.Jusé Boni(acio de Andrada e Silw.
Zacarias de Gôes e l'asconcellos.
Transitou ua Clwneellaria do 1m1wrio em 'llil Je
Abril de 18tH.--Josim) do Nascimento Siho.- Hegistrado.
Puhlieatlo Wl Secretaria de Estatlu do:; .\"1~goeios
do Imperio em ti de ,\laio tlc 186í.-Fansto A.UffHSlo

de Agniw·.

-·-

DE f. RETO· N. 1 . 200 -de 4- de Maio de 186 L
Autorisa o GoHruo para mandar pagar a Joaquim Dias Bicalho,
lnspector aposentado da Thesouraria da Provincia de Minas Gernes,
a differença do ordenado de 1: zooaooo para a de 2: oooaooo com
que foi melhorada a sua a(IOseutadoria.

Hei por bem Sanceionat· e "landat· que se ~~xl"
cute a seguinte resolução da Assemhléa Geral Legislativa.
Artigo Unico. O Govemo fica autorisado para
mandar pagar a Joaquim Dias Bicalho, aposenta1lo
no lugal' de Inspect.or da Thesouraria da Pl'Ovincia
de l\Imas Geraes, a dilferença do ortlenatln de
I: 200$000 , com que foi aposentado por Decreto
de 22 de .J !JHho de H~~ I , para a de 2:000$000 .
eom que to1 melhorada a d1ta aposentadoria por
Decreto de 7 dn Novembro de I81S[i: 1·evogadas
para este 1i111 ns disposições em contrario.
José Pedro Dias de l.arvalho, do Meu Consell1o,
SPoador do Impnio, :'llinislro e SPcrel<1l'Ín d•· Es-

-21lado dos Negodos da .Fa_zeutla e _Presídellte do
Tribunal do Thesomo Nacwnal, assim o tenha entendido e fara executar. Palacio do Rio de Janeiw
em quatro ile Maio de mil. oitocentos sessenl!l e
quatro, quadragesimo tercetro da Independencta P

do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o llllpemdor.

Transitou

IW

Clww:cdlaria do ltupcrio em 9 dt·

~I aio Llc I RGL -Cawlido JfcJides de AlniPirl(l. Di-

redor Geral iutt•l'itto.-Hegistmdo.
Publicado ll<l Sceretari<J dt~ Estado dos Negocios
da Fazcndn t'lfl I:! de ~laio de 1864. - Josr 1 -8crl';·irmo rla Rorlw.

DECRETO~-

·

1.201-de ti üe Jlaio tlc IR6L

Autorisa o Go\'emo a manrl;u· abonar. a Yiu'va li o Teueute Gcurn1l
Lazaro José Gonçalws o meio soldo que lhe comp;•tp "'~11 pn• ..
juizu da pensão que já pei;ccbe dos cofres publieos.
'

Hei por lwn! SatH't·i~Hwr e Mandar que se t'\c~
cute a RcsoltH·ao segutntp da Assem hléa fierul J.t'-

gislativa.
··
At·t.' 1." O GoH•nto fiea autnrisado a mandar abonar
a viuva du Tenente General Lnzaro José Uouralves
o rnéio soldo qm~ lhe eorupe!f~, aiL'lll da p·eusüo
que jú percebe dos cofres pnhlieos.
A1:t. ':!." Fieíto n·mgadas as dísposit,:ões em f:tllllmno.
_.I o só Marian11o d!J ?11;11 tos, dt1 l\len Cuusdlw, :\I il~tsli'O e S~ert•lnr·ro de Estad_o dos .\lcgcH'io;:; : dn

(,~[C'l'l'il,

ilSSIIll

O fPilllil

t'llft•THJJdO f' fnt:<~

P\t't'lll;ll'.

-
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Palaeiu do Hiu dt· .Janeiro t•m seis tiP Maio de mil
oiloecnlos st•sscnta e f]Uatt·o, quadragesimo terceiro
da IndPpt•wlenl'ia t' do fmperio.
Cu111 a Huhrica tlt~ Sua l\fagesladtJ o lmperadot· .

./os1; J.Jw·iwuw de Jlalto::s.

Zaem·ias d-:1 Gôes c Vasconcellos.
TrnnsiltHI na Chnncellaria du ltupei'Ío em \J de
'l!.lio de 1 Hli ~ .--Uru1di1lo J[r}ildl's de A ltt~(·irla. lliI'Pt.;l,ll'

liPr;d intr•ri1"'·

--· ......

-

llEt:HETO .\. l.tOt --

,j .. H

de

~Taio

dt• 1HGI.

Drdara o tlia, tle>dr o t(tlill as !ilhas Jo C.t(liLãu-~lúr .José l'crrim
Fil~ul'iras tl'm dirl'ito á pensão tJIW lhr~ fni rolll~cdi<la.
~\andar que se exet;Ult•
.\sst~lllhh'~n ~ ;pJ'<tl l.f•gisla-

llei por hent S;I!WI'innar c
11

Itr-sol ll(_:ito

S";.!:ll i lllP

da

liY<I •

.\ rtigo unir' 1. As til h as do Capitilu-Mt)t· Jost> l't•l't'ÍI'a Filg·ttr~it·ns lt·lll direito ú pensão que lhes foi

t·ont·Pdidn pPio lleereto tlf' I t tle Agosto tle 1H:I:J.
di;t do fnllcdmento de sua mài D. ~larin
dt\ Castro Filgm~iras: t·,•vogaJas as disposi~;ões em
desdt~ o

t't lllll'ai'ÍO .

.José Bonifneiu tk Amlt•atla c Silva, do "leu Con-

sf'llltl, .Mi11istro c .";•ereturio de .Estado dos Negocios
do lmprrio, assim o tenha ententlido ~~ fnça exceutar.
l';tlacio d11 Hío dn .Janeiro em oito de i\laio de mil
oi locou los sesst~llla P quatro, q uadt·ngesim:J terceiro
da llltlüpt•ntleueia l! do Impl'T'io.
Co111

a HuiJT·iea tk Sua Mngf'st;llle u Imperador.

Transitou rw Chaucell:uia do f111periu em I:! dt•
Maio de 1864.-Candido .li-fendes de Alnu'J:da, Director Geral interino.- Hegistrado.
Publicado na Secretaria de Estado rlos Negoeios
do Imr>erio em ·18 de Maio de 18M.- Fausto J ugusto de .4.,r]uirl1'.

Antorisa o Gon•rno a l~on<"eth·•· Carta de naturalisaç;io ti" Cirlad:io
Brasileiro aos suhditos Portugnrzes Adl'lino ,Jo,é •la Custa l' outrus.

Hei por hem Sant'donar e Mandar tJUC se t~xeeuiP
a Hesoluc.ão sPgniJJte da AssPmhléa ltPral Legislativa.
•
.
Art. 1. 0 O Governo fica auturisado a cuueeder
Carta de naturalisacüo aos suhrl.itos Portuguczes :\rleJino José da Costa: residt>ntc na Provillf-;-ia de Santa
Catharina; ,\nlonio CatTallw de Oliveira GuiuHu·ães,
Antonio Ferreira da Cunha, c Antonio l\fanop] ~JeuniPr·
Gonçalves, rt•sidentcs nesta Côrtc: Antonio Jos(~ Baptista~ resideule na Província tle S. Paulo; Anlunw
Pedro dos Heis, residente na Província do Rio flp
Janeiro; Bernardo .Tos(· da Rochn, residente nesta
Côr·te; Ca millo Aires do Paço, resid-ente em Yassou1·as,
da Província do Rio de Janeiro; Domingos José Baptista, residente no Alto Mearim tla Província do Maranbão ; Domingos Teixeira Leal, residente ncsla
Côrte; Eleuterio dos Santos Pires, J<rancisco Alves
Machado, residente em Benevente da Provim·ia do
Espirito Santo; Francisco José tla Cunha, residente
no Klto l\learim da Província do Maranhão ; I<rancisco dos Santos Pereira, residente') nesta f:ôrtc:
Frederico da l\lolta, residente em Coroatú da Província do Marnn]J[HI ; GnilhPrnH• Augusto Perc~i1·n tia
S1lva,- rcsident!' nesta Ctn·Le; Iguacio Pel'eira Guimnrães, Joüo Barbosa tlc Uma, residente na Província
do Espírito Santo; .João topes da Silva Limn, residente na Província de S. Paulo; Joüo i\laJ'eellino
Vieira Joiio Nunes da Frnn~;a, re:-idPnle nn Pt·oyincia

-21<las Alagôas; .Joaquim Fernandes llfaga, residente na
Provincm do Rio de .Janeiro; . .Joaquim Caetano Pinto,
residente~ na l1 rovincia do Rio Grande do Sul; Joaquim Gonçalves Bastos Monteiro, residente na mesma
Província; .Joaquim Pedro da Silva Freire, residente
ua Província de S. Paulo; José Delgado Figueira de
Carmlho, residente na Província do Espírito Santo;
.losó Dias de Curvalho, muehínista da Armada Imperi~l; l'ad_re José Di.as Pereí_ra, residente n~ Provinem tlo lho de .JanCJro; .Jose de Souza Brazao, rrsidenlt~ na Provinc\a dt~ S. Paulo; Luiz Antonio de
:\lacedo, residente na Província do Rio Grande do
Sul; Mnnocl Albino de B~rros, residente nesta Côrte;
:\lanüt\1 Domingues da Sllva, Sargento do Corpo de
Polícia do Mamnhão; Manoel ·.Francisco Ferreira
H.amos, residente na Província do Rio de Janeiro;
Manoel Soares de Pinho, residente na mesma Proüncia; Sebastião José Barbosa, residente na Província do Espinto Santo: aos Subditos Francezes .João
Jorge ,Buret, residente na Pro_vincia de Matto.Gr~sso,
c .lose Aclnano Marrey, restclente na Provmcta de
Minas Geraes; aos Subclitos Allemúes Carlos Steuber
Professor de Allemão 1'\o Gymnasio de Pernambuco;
c Frederico José Mayer, residente na Província de
Minas Geraes: aos Subditos Italianos Padre Francisco Sabino Philo, Padres Prospero Antonio Yorio,
residentes na Provinria de Minas Geraes, e Jacques
Savelly, residente nesta Côt'te: uo Subdito Inglez
João Mig'uel Spenser, residente em Porto Alegre ela
Província do Rio Grande do Sul ; ao Subdito Prussiano Rodolpho ·Henrique Alscher, residente na Província do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Fieão revogadas as disposições em contrario.
José Bonifado de Andrada c Siln1, do Meu eonselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Impcrio, assim o tenha. entendido c filça executar. Jlalacio do 1\io de Janeiro em oito ele Maio demil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da IndepP-ndencia. e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperado•··

.José Boni(acio rlP ./uulrada e 8ilrrt.
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de

Transitou na Chancellaria do Imperio em 4i
Mruo'de ~86~.- Candido· M-endes de Almeida ..-.
Registrado..
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
.do Íôlperio em 48 de Maio _de 4864.-Fausto Augusto dé A. guiar.

-·--lEI N. 4 . 20i~de 43 de Maio de 4S64..
Fixa a Força Nàval parà o .anoo finan -:eiro de 1864- 1865,

Dom Pedro Segundo; por Graça de :peus, ~ Una~
biine Acclamação dos Povos, Imeerador Constitu'tional e Defensor Perpetuo do Brastl. Fazemos saber;
a todos os nossos Subditos, que a Assembléa.Geral
Legislativa Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte;
Art. Lo A Força Naval para o anno financeiro de
mil oitocentos sessenta e quatro a mil oitocentos
sessenta e cinco constará:
. § 4•o Dos Officiaes da Armada e das demais clas.ses, que fôr preciso embarcar, conforme as lotações dos Navios e Estado Maior das Divisões Navaes.
- § 2. o De tres mil praças de marinhagem e de
pret, de Corpos de Marmha, embarcados em Nav~os armad~s e transp_orte!', e- de cinco mil, em
ctrcumstancms extraordmar1as.
§ 3. 0 Do Corpo de Illlperiaes Marinheiros, das
Companhias de Aprendizes Marinheiros; creadas
}?elas Leis anteriores, do Batalhão Naval, e do Corpo
âe Imperiaes Marinheiros da Provincià de Mato
Grosso, continuando a autorisação para eleva-los
ao seu estado completo.
Art. 2. 0 A Força acima mencionada será preen-·
chida pelos meios autorisados no art. 4. 0 âa Lei
.
n. o 64 3 de 21 de Agosto de 485L
Art. 3. 0 Os voluntaríos e recrutados poderão eximir-se do serviço militar, ou por sul.lstituição de
indivíduos, que tenhão a precisa idoneidade, ou
mediante a quantia de seiscentos mil réis, com tanto
que o fação dentro dos priJllciros seis mezes d9 prnt,;a.
LEIS DE

i8G 1

1'.\RTE I
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Art. 4. o Os Aspirantes, que forem reprovados em
qualquer das ma terias do curso da Escola de Marmha, ou que perderem alO'um dos amros do dito
curso, em virtude do que dispõe o § f."' do art. 4-t
do Regulamento, que baixou com . o Decreto n.o
2.-163 do 1.• de Maio de 4858, poderão repelir a
mesma materia ou ann·o, como atumnos externos,
e ser de novo admittidos ao internato, se obtiverem
approvãção plena, e forem menores de dezoito
annos.
.
.
Art. 5. • Os alumnos externos, que forem approvados nos tres annos do Curso, tendo feito os respectivos exercícios praticas, e dado provas de bom
comportamento, poderão ser admittidos ao serviço
da Armada, como Guardas Marinhas, se satisf.i.zerem
as condições estabelecidas para a admissão dos
alumnos internos, e não tiverem mais de vinte e
um annos de idade.
.
Art. 6." O Governo é autorisado a crear mais
duas Companhias de Aprendizes Marinheiros nas
Províncias, ondejulgar conveniente.
Art. 7. o Os Ofliciaes, que requererem reforma,
<'.ontando menos de trinta annos de serviço, e provarem, que se nchão nas· condições necessarias
para obtê-la, serão transferidos para a segunda
classe, e nesta se eonsertaráõ pelo espaço de um
anno, findo o qual serão reformados. se por novos
exames se reconhecer, que subsistem as causas ailegadas. .
·
·
·
. Art.. 8.• São' permanentes as disposições do ar:..
tigo antecedente.
·
.
.
Art. ~·· Ficão revogadas todas as disposições em
contrariO.·
.
.
.·
Mandamos · portanto a todas as AUtoridades , a
quem o conhecimento e execução da referida Lei
pertencer, que a cumprão e fm;ão cumprir e guaraar tão inteiramente como nella se contém. O Sel~retario de Estado dos'.'Negocios da Marinha a faça
· ·· ·
imprimir, publicar e correr. · · .
Palacio-do Rio de Janeiro .em treze de Maio de
mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
IMPERADOR com Rubrica e Guarda.
Francisc{f) Carlos de Ara1yo Brusque.

-
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.Carta de Lei, pela qttal Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da Assembléa Ge_;_
ral Legialativa, que Houve por bem Sancoimtar,
pa'i'(J regular a Força Naval no anno financeiro,
que ha àe cm-r:er do 1. • de Julho de mü oirocentossesçertta e- gwdro até o ultimo de .hmlw ile 1nil oi-:tQcento~ ~-tent4 e

cmco.

..

Para V<Jssa.Magestade Imperial Ver.
Joaquim Maria de Souza a fez.
Zacarias de Góes e Vasconcellos .

•

Sellada.na Chancellaria do Imperio em f8 de Maio
de 486i. ~Candido Mendes de. Almeida, Director·
Geral inteljno. ·
·
·
Foi. publicada a presente tei nesta Secretaria de
Estado dos Negocios da Mllfi~ha em 19 de Maio
.I e ~ 86i.- Francisco Xavier Bomtempq.

DECR_ETO N. L201>-de 46 de Maio de ~86i.
Aütprisa o. Gnvérno a conceder Carta. de naturalisaçllo de cidadilo bra·
lileiro aos subditos portugueze$ Dlogo de Audrade .Mesquil4, e
oqii'9J•
.
!
.
.

Hei por bem Sanccionar e }landà:r ·qbe se execute
a Resolução se~ in te da As~eiW>.Jéa. Ger.al LeglSlativa.
Aq. Lo E' o Govern.O auiorisadQ éonceder Cai:"ta
de .6awralisação.
. ,.
.. .
.
§'f.~ Aos subditos ,Porlugu~s D;.ogo 4e Andrade
Mesguita, José Férreira de Carvalho, Francisco José
Cardoso, José Mano~l Alves lie Oliveira Catão, Eduardo Tondo Ferreira Cata,lão, J~é Ferreira de Almeifja
Coelho, Padre José Luiz. de Mello. loa_quim José.
Rodrigues Vianna, Antonio José. Pinto de Almeida,
. Joaqmm da Silva Barbosa, José da Costa Resende,
Antonio Pereira da Costa, Paulo Dias de Oliveira;
Miguel de Souza Dias, João Bernardes de Oliveira,
Vigario Pascoal Corrí ; e ao subdito hespanhol Padre
Joao Baptista Calvo, todos residentes na Provineia
de .Minas Geracs.

a

-28. § 2. o Aos sub ditos Portuguezes Augusto Mayer,
Joaquim Rodrigues dos Santos, Padre João de Freitas
Monti e Vasconcellos, José de Pontes· Brasão, e
ao Engenheiro Herman Bastide, subdito pl'Ussiano,
·
residentes na Província de S. Paulo.
§ 3. 0 A Joaquim Pinto Monteiro,· Francisco Alves
dos Santos, José Manoel Duarte' CUnha, · Silvino
Joaquim da Costa, e Jorge cabral de Laeerda, subditos portuguezes. r~sidentes na Côrte ; a Francisco
Vaz Pereira, Custodio lm~é Carneiro,. Domingos Gomes de Pinho. portuguezes resl~entes 1,1a ~rovinc~a
das Alagôas; e a Manoel· Henrique Rihetro, Lmz
José dos santos, e Antonie de Souza Pinto, tambem
Dortuguezes, e residentes na Provincia do Rio Grande
ao Sut.
§ i." Ao subdito Francez João Jorge Buret, residente em Matto.,.Grosso, ao Suisso F.reiieriéo Gaeusly,
residente no Pará, aos portuguezes José da Silva Campos, residente no Maranhão; José Joaquim da Silva
Braga, naParah_yba; Hippolyto de Figueiredo· e Silva,
no Pará; Antomo Maria de Souza Sarmento, e José da
Silva Cabral, no Espírito Santo; Antonio Pires do
Couto, e Francisco FeiJ.'eira da Veiga, no Rio de
Janeiro; ao subdito ão Reino de Hanover Wilhelm
Carl Menge, e a Fernando G. Dobbert, subdito Hílmburgl~ez.
Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em con·
.
.
trario.
·José Bonifacio de· Andrada e Silva, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o··tenha·entendido e faÇ!l executar.
J;'alacio do Rio de Ja~eiro em dezaseis- de Maio de
mi.l oitocentos sesse. llJa e quatro, qu?dragesifl:!.o ter~
cetro da Independenc~ e· do Imper10,
·
Com a Rubrica de SUa Magestad~ o lmperador,

· Jos~ Boni{aoia de Andrada e Silva.
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
':'" ' '

~

. .

'

.

.

Transitou na Cbanceilaría do Imperio. em-20 do
Maio de 1864, ·- Cant),ido Mendes de Almeida,
Director Geral interino.~l\egistrado.,
· Publicado na Secretaria de. Estado dos Negocios
do Imperio em 21 de Maio de 1864-.-Fausto Augusto
de Aguiar.

-·-
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DECRETO N. 4.206-de 24- de Maio de

~86i.

A.utorisa ·"O Governo a mandar paHar Carta ,de 'DALIU:aliu.çllo de ci_"dadllo b.rasileiro aos aubtlilos~ JIOrLUgue,et.·.+.Rt.oni,~ Maria

e o,utros.

· ·

··

·

4a

Silva

,~!~~_t,~jle.~ .. S&.Qooiona_r..ao. M.anaar que,_se...exe•·{r~lõiO~ ~gniql.e;da,Assembléa, ~nlt Leg~slatiHa
t·

:
·
:.'Art' ·4 .o O Governo fica irotorisado a mandar passar

carta de cidadão brasileiro aos subditos portuAntonio Maria da Silvo., Antonio Pinto, residentes· na Província do Rio ·de J'aneiro; Gabriel
1ose~Gonçalves Pereira, Antonio José de Magalhães,
José Antonio do Couto, Ventura Duarte Pereira,
Gut1hermino Antonio Vianna, Guilhermino Affónso
Vianna , residentes nesta Côrte; MathiâS de Souza
Maciel, João Gonçalves de Mirandà; José André da
Silva, Joaquim Antonio de Oliveira Maia, ·Luiz Antonio de Macedo, José Marià Rodrigues Pereira,
residentes na Província do Rio ·Granôe ·do Sul ; Vicente Lopes de Oliveira, ;residente na Província do
Espírito Santo; João Baptista da Fonseca, Bernardo
TeiXeira de Carvalho Porto, Antonio José Soares,
Francisco José Cardozo, Antonio Estevão Coelho da
Silva, residentes na Província de Minas; José· Paim
da Silva, residente na Província de S. Paulo; João
José da Costa Lemos, Francisco Ferreira Bastos de
Amorim, residentes na Província de Alagôas; Antonio Monteiro da Costa, residente na Província do
Amazonas; José Rodrigues Madeira, Joaquim Coelho
Fragoz~, resid~ntes na Província do :r.laranhão ;.Barão
FrederiCo de Lmstow e Lourenço da Cruz Ferreira Badaró;ao subdito Hespanhol Francisco José dos Santos,residente na Província do Rio Grande do Sul; aos
stlbditos Italianos padre Antonio Rossi, 1oão Estevão
Buzzo, residentes na Provinda do Rio Grande do
Sul ; ao subdito Hollandez Pedro Justo, residente
na Pro'\incia de S. Paulo; ao subdito Prussiano Pedro
Teisen, residente na Província de S. Paulo; aos subditos Allemães Charles Bitter, residente na Província
rle S. Paulo; João José Joaquim Ferreira, João David
Haag, residentes . na Provmcia do Rio Grande do
Sul; aos subditos Francezes Ernesto José Charles
Wallée, residente na Província de Goyaz; Victor
Dumoncell, Gelly Toussaint, residentes na Provinda do Rio Grande do Sul; José Adriano Marrcy,
~~s'

-30Emílio Doux; ao subdito Americano Thomaz WaJace Walker, residente nesta Corte; ao subdito
Suisso Emilio Gaberel, residente· na Província doRio de Janeiro ; ao subdito Russo Frederico. Guilherme Mayer, residente na Província de 'Minas
Geraes; ao subdito Inglez Charles Jonnes Stony,
residente na Província do Maranhão; aow subditos
Argefttinos João Fernandes d'Olmo, João André da
Silva, Manoel Antonio Amaro, residentes: na Província do Rio Graode doSul; .ao P®re ~():Rodrigues
de Almeida, residente naProvincia 4i!8aJJla Catharina;
a Manoel Machado dos Santos, residente na Provipcia do Rio de Janeiro ; a Cesar de Rainville, residente
na Província do Espírito Santo;. a José do Rego.
Pontes, Antonio Monteiro Parada, a Hilaril) José
Bruno, residentes na Freguezia da Lagôa desta Corte;
ao Padre Antonio Rodrigues da Rocha·, residente na
Província do Rio de Janeiro ; a Custodio -.1 os é de
Carvalho , Antonio Domingues Moreir~ , e Antonio Gonçalves Pereira, residentes na Província do
Rio de Janeiro; ao Padre José Maria Pereira Dias,
residente no Município de Nova Friburgo; a João
Baptista Gomes, residente no Município de Araruama ;
e a Jssé Xavier de Castro.
.
A~t. ~.° Ficão revogadas as disposições em contrariO.
José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Con~
selho, Ministro e Secretario de. Estado dos Ne~o
cios do Imperio, assim o tenha entendido e faça
executar. Palaeio do Rio de Janeiro em vinte quatro
de Maio de mil oitocentos sessenta e: quatro, quadragesimo terceiro• daiDdependencia e do· Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade

O' Imperador.

José Bonifacio de Andrada e·Silva.
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio em 1 t de
Junho de· 4864,.-Candido Mend.es de Almeida, Dircctor Geral interino.-Registrado~
.
Publicado na Secretaria de Est&do dos Negocios
do Imperio em 15 de Junho ·de 18M.-Fausto Au-

gusto de Aguiar.
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de i5 de Maio de i86i.

Concede ao Ministerio da Marinha um credito de 75ti:QOO/I~ pare
ser distribuído pelas rubricas - Ma&enál·-eobra5
do eseràei~
de 1863-1861.

Dom Pedro Segundo, por Gràça de Deus e unanime
acclamação dos Povos, Impétador Constitucional e
Defensor Perpetuo do Brasil. Fazemos saber a todos os
nossos snbdttos, que a Assembléa Geral Legislativa
Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte:
Art. 1. 0 Além das sommas votadas pela Lei nu-mero mil cento setenta e sete, de nove de Setembro
de mil oitocentos sessenta e dous, para despezas
do Ministerio da Marinha no aet.ual exercício áe mil
oitocentos sessenta e tres a mil oitocentos sessenta e quatro, fica concedido . au: mesmo Ministerio
um credito de setecentos e cincoenta contos, que
será distribuído retos seguintes paragraphos do artigo quinto da referida Lei.
§.2L Material. .. .. . . • . . . . . . .. . . . . . . 450:0008000
§ 22. Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 300: ooosooo

--750:000l'IIOOO

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario,
Mandamos portanto a todas asAutotidades_ a quem
o conhecimento e execução da referida Lei Jlertencer, que a cumprão, e fação oumprir. e guari:lar tão
inteiramente como nella se contém. O Secretario de
Estado dos Negocios da Marinha a faça imprimir,
publicar e correr. Palado do Rio de 1aneiro em vinte
e cinco de Maio de mil oitocentôs·8essenta e quatro,
qua.dragesimo terceiro da Independencia e do 1mperto.
Imperador com Rubrica e Guarda.

Francisco Carlos de Armfjo Brusque.
Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da Assembléa Geral
Legislativa, que Houvl' por bem Sanccionar, abrindo
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ao Ministerio da Marinha um credito para despezas do exercício de mil oitocentos sessenta e tres a
mil oitocentos sessenta~ e quatro.
.
Para Vossa Magestade Imperial ver.
Joaquim Maria de Souza a fez.

Zacari,(U de 66es e Vasconcellos.
Sellada na Chancellaria do Imperio em 27 de Maio
de 186i.-Gandido Mendes de Almeida, Director
Geral interino.
Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de
Estado dos Negocli>s da Marinha em 28 de Maio
de 18M.-Francisco Xavier Bomtempo.

-····
lEI N.

~

•208-de .27 de Maio de 186,,

Abre ao Mioisterio da Guerra. '!m c.rJ!dJ!() &!}ppl~J!l~~tar p·~rll
·
despuzas do eJerciCto de 1863-1861.

Dom Pedro Segundó, por Gra«;;a de Deus, e Unanime Acclamação dos Povos , Imperador Coristitu...
cional e · Defensor . :fte-rpetuo· .do Brasil~ Fazemos.
saber a todos os nossos Subdi\os ; que a Assembléa Geral Decretou..,. e Nós ·Queremos a I.ei seguinte:
..
Art. 1. 0 Além das· despezas autorisadas pela Lei
do Orçamento numero mH cento setenta e sete
<le nove de Setembro de mil oitoce'Iltos sessenta e
dous, para o exerci cio de· mil oitocentos sessenta
e tres a mil oitocentos sessenta e quatro, é aberto
ao MinisttJrio da Guerra, no mesmo exercício, o credito snpplementar de setecentos e dezoito contos
quatrocentos e seis mil réis, 718: i06$00ó pàra os
seguintes paragraphos do artigo sexto da referida Lei.
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3, 0 Pagadoria das Tropas.

1

10:000$000

o.·. o. • • • o.

6. • Arsenaes de Guerra, Armazeni

de artigos bellicos, Laborato600:0008000
rios, etc .......•
1 44. Gratificações divers~ ajudas de
custo, etc., etc.
o~
~
80:oo.l~OOO
i&;~JOOO
1 4i. Fabricas ..... .. :o.~ ....
o o o •••••• o •••

o o •••

o •••

•o

o• . '.. • • • o

Somma ..•... '748:i06SOOO

---

Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
p
:Mandamos portanto a todas ,s Autoridades. a
quem o conhecimento e execuçãó da referida Lei
pertencer, que a cumprão e fação cumprir ~ guardar tão inteiramente como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Guerra a faça
imprimir, publicar e correr.
· Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos vinte
sete dias do mez de Maio de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
·
IMPERADOR com Rubrica e Guarda.

Francisco Carlos de Araujo Brusque.
Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imp.e_rial Manda executar o Decreto daAssembMa Getoal,
.que Ho11,ve por bem Sanceionar abrindo ao Minister.io da Guerra um credito supplementar para
dqpezas do exercicio de mil oitocentos sessenta e
tr• a. mil oitocentos sessenta e quatro.
Para Vossa Magestade Imperial Ver.
Carlos Antonio Petra de Barros a fez.
'

-

Zacarias de Góes e Vagconcellos.
Sellada na Chancellaria do Imperio em i8 de

Maio de 486i.-Candido Mendes de Alméida, Di-

rector Geral interino.-Registrada.
Foi a presente Lei publicada nesta t. • Directoria
Geral da Secretaria de Estado dos Negocios da
LIIS DE

1864

P.<RTE I

G
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Guerra, em data de 4 de Junho de 186.&..- O Director Geral interino, Marianno Gados de Souza
Corrêa.
Registrada a fls. 4 do livro de Leis e Regulamenws~-1. • Directoria Geral da Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra em t. de Junho de
1864.-0 2. 0 Official, Manoel Joaquim do Nascimento e Silva.

DECRETO N. L 209- de 28 de Maio de 1864.
Autorisa ô Governo a conceder um ano o de licen~a com os respec ·
tivos ordenados ao Juiz de Direito Luiz Pinto de Miranda Montenegro, e ao Conselheiro Antonio Iguacio de Azevedo.

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se execute a resolução seguinte da Assembléa Geral.
Art. 1." Fioa o Governo autorisauo a conceder no
Bacharel Luiz Pinto ue Miranda :Montenegro, Juiz
de Direito da Comarca do Rio Bonito, e ao Conselheiro Ministro do Supremo Tribunal de J usti~;a,
Antonio Ignacio de Azeveuo, um anno de liccnea
com os respectivos ordenados para irem a Euroila
tratar de sua saude.
A~t. 2.° Ficão revogadas as disposições nm eontrarw.
Zacarias de Góes e Vasconcellos, do Meu Const~1ho, Presidente do Conselho de Ministros, e Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça,
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em vinte e oito de Maio de mil
oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo ler~eiro
da Indepcndencia c do Impcrio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Zacarias de Gúes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio em 31 de
Maio de 1864.-Candido Mendes de Almeida, Director Geral interino.

····-

- m; DECRETO N. ·1 • 21 O-de 30 de l\laio de 1864.
Declara que D. Luiza Feliciana de Amorim e Silva, vi uva do
Tenente Coronel José Polycarpo Pessoa dé ·Andrade e Silva, tem
direito ao J;!!.ei«;~ __ ~~l!!.P da patente de seu marido desde o fallecimento deste, n4o obstante a prescripçllo em que incorrêra.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que .se execute a se~inte Resolução da Assembléa -Geral Legislativa:
Art. 1. • D. Luiza Feliciana de Amorim e Silva,
viuva do Tenente Coronel José Polycarpo Pessoa de
Andrade e Silva, tem direito ao meio soldo da patente de seu marido desde o falleGJmento deste, não
obstante a prescripção em que incorrêra.
Art. 2." Ficão revogadas as disposições em contrario.
José Peclro Dias de Carvalho, do Meu Conselho,
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c
faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro em trinta
ele l\laio de mil oitocentos sessenta e quatro, quatlrogesirno lercriro da Indcpendencia e do lmpcrio.

Jo:;é J>l'dr·o lhos de Carvalho.

Zacr11'ios rlc (J()es c Vasconcellos.

Transilou ua Clwm·dlari.a do llllper·io em o. ·1."
de Junho de 1864.-t;andtdo lflendes de Almetda,
Director Geral interino. -Registrado.
Pl.\lllicado na Secretaria de Estado dos Negocios
da Fazenda em 6 de Junho de 186~. -José Se'cc,·iano i!a Rodw.

-···-
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DECRETO N.• 1.2H-de 31 de Maio de 1864-.
Approva a aposentadoria do Juiz de Direito José Bernardo de Loyola.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. L• Fica approvada a aposentadoria com o
ordenado correspondente ao tempo de serviço, concedida por Decreto de trinta e um de Julho de mil
oitocentos sessenta e ·tres, ao Juiz de Direito José
Bernardo de Loyola.
Art. 2. • Fi cão revogadas as disposições em contrario.
Zacarias de Góes e Vasconcellos, do l\1eu Conselho, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim
o tenha entendido e faça executar. Palacto do Rio
de Janeiro em trinta e um de Maio de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro
da Independeneia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magesta:de o Imperador.

Zacm'ias de Góes·e Yasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio em 2 de
Junho de 486.\.-Candido Mendes de Almeida, Director Geral interino.

DECRETO N. 1.212

~de

13 de Junho de

1st~.

Approva a peosllo aooual de 5048000 concedida a D. Luiza
- -Maria Tanner.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a
Resolução seguinte da Assembléa Geral Legislativa.
Art. 1.• Fica approvada a pensão annual de quinhentos e quatro mil réis, concedida por Decreto de
vinte de Agosto de mil oitocentos sessenta e dous, a
D. Luiza Maria Tanner, mãi do fallecido segundo Ci-

- :nrurgtao da Armada Dr. Thomaz Henrique Tanner,
que deverá percebê-la desde a data do referido
· ·
· ·
·
Decreto.
A~t. 2.• Ficão revogadas ás disposições em contrariO.
·
José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o tenha entendido e~faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Junho
de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo
terc.eiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magesjade o Imperador.

José Boni('acio de Andr·ada e Silva.
Zacm·ias de Góes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio em 28 de
Junho de 1864-. -Candido 1~lendes de Almeida.
Director Geral interino.- Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
do Imperio em 4 de Julho de 1864.-Fausto Aúgusto
de A,quiar.

~--····~

DECRETO N. 1. 213 -de 13 de Junho de 1864.
Approva a pcmsllo annual de {008000 concedida a D. Maria
·
· Luiza de Bidegorry.

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se execute' a Resolurão seguinte da AssemiJléa Geral tl'gislativa.
"
Art. 1.• Fica approvada a pensão annual de quatrocentos mil réis. concedida por Decreto de vinte
e cinco de Fevereiro de mil oitocentos sessenta e
dous a D. Maria Luiza de Bidegorry, viuva de Bernardo Urbano de Bidegorry , tendo a agraciada o
direito de percebêl-a desde a data do refet·ido Decreto.

-38Art. 2. 0 I<'icào revogadas as disposições em con
trario.
José nonifacio de Andrada c Silva, do Meu Consdho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias
üo Impcrío, assim o tenha entendido e faça executar.
Palado do Rio de Janeiro em dezoito de Junho de
mil oitocentos sescmta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestatle o Imperador.

José Boni{acio de Anrlradn r Silva.
Zacm·ias de Gr)es c Vasconcellos.
Tl'ansitou na Chanccllaria do Impcrio Pm 28 de
.Junho de ·186L - Candido Mendes dr Alnu•ida.
Di t'eelor Geral interino.- Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Nego•~ios
do Irnperio em 1· ele Julho de 1864.-Fausto Au-

r;uslo ele Aguiar.

-·~~-

J)ECRETO :\'. 1.211.- tlc 1.3

tlf~

.Junho de 1861 .

.\pprova a pensao annnal de 2f>2$000 concedida a D.
- · · Concei~ào Costa Martins.

~laria

da

llei ptir bem Saneeionar e Mawlar que se execute a
Hcsolut;ão seguinte da Assem!Jléa Geral Legislativa.
At·t. 1." .Fica approvada a pensão annual de duwntos c cincocula e dous mil réis, concedida por
Ot't.Teto de dezaseis de Agosto de mil oitocentos sesst•nla P dous a O. Maria da Coneeicüo Costa l\1arlins,
".Íllnt do llr· ..los(• Cnndido l\Iartiits, tnndo a agrat·~tuln direito dt• pt>Teebê-la desde a data do rct'Prido Decreto .
.\ri. 2." Fieào revogadas as tlisposit;õcs em t.:onlrarro .
.José Bouit'aeio tk Andr·ada e Silva, do :\leu Co!l~<'llto, Ministro c~ Si~t.:relario d ~~ Estarlo dos Negodos
do ltnpcrio, assi111 o l••nllil <'TIIcndido'c l'nt:a exe-eutar,

-:19-

Palacio do Rio de Janei1·o em dezoito de Junho dt:
mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo lct'ceiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Bonifacio de Andrada e Sih:a.
Zacarias de Gúcs e rascmwrllos.
Ti'ansitou ua Chancellaria do Imperio em 28 dt'
Junho de 1864-. - Candido Mendes de Ali1ltida,
Director Gernl interino.- Hegi'Slrado.
Puhlicadu na Secretaria de Estarlo dos :\"0gocios
do Imperio em 1- dP .lullto dn ·1864.-Fmrslo .t\11gusto de Afl''im·.

DECRETO~-

1.21!1-<h~

18 de .Junho de 186L

Approvn as p_ens•irs annuacs tle 600SOOO concedidas ao Padre .Tacintho Jnsé de Almcitla c :w Conego .José de Souza Lima.

Hei por hem Sancdon:1r c Mandai' qw~ se execute n
Resolução seguinte da Assemhléa Geral Legislativa.
Art. 1." Fica approvada a pensão annual de seiscentos mil réis, concedida por Decreto de oito de
Julho de mil oitocentos sessenta c tres ao Padn~
Jacintho José de Almeida, Vigario collado da Freguezia de Caethé, da Provincm de Minas Gemes;
e a de igual rtuantia, concedida por Deneto tia
mesma uala, ao Concgo José de Souza Lima Yigario
collado da .Freguezia do Pilar, na Capital da Dahia.
Art. 2. o Os agraciados não poderão gozar desta
mercê antes de verificar-se a resignação do beneficio, cujas obrigações não podem preencher, na
fórma do dito Decreto.
Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
José Bonifaeio de Andrada o Silva, do Ml'll Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos NPgoeios
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do Imperio, assim o Lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Junho
d~ mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Bo1~i(acio de Andrada e Silva.
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
Transitou na Chan.cellaria do Imperio em 28 de
Junho de 1864-.-Candido Mendes de Almeida,
Director Geral interino.- Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
do Imperio em 4- de Julho de 1864-.-Fausto Augusto de Aguim·.

DECRETO N. 1.2·16- de 4- tle Julho de 1864-.
Estabelece que seja de quatro annos o prazo para validade doi
exames preparatorios feitos 1us Faculdades de Direito e de Medicina do lmperio, e perante o lnspector Geral da lnstrucçlio primaria c secundaria do município da Cõrte.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a
seguinte Resolução da Asscmbléa Geral Legislativa:
Art. 1. o Os exames preparatorios, feitos nas Faculdades de Direito e de Medicina do Imperio , e
perante o Inspector Geral da Instrucção primaria
e secundaria âo município da Côrte, terào vigor
durante o espaço de quatro annos.
Art. 2. o Fica revogado o art. 30 do Regulamento
de 24 de Fevereiro de 1855, e quaesquer outras
disposições em contrario.
José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Julho de
mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Boni(acio de Andrada e Silva.
Zacarias ele Góes e Vasconcellos.
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·

Transitou na Chancellal'ia do Imperio em 8 de
Julho de 1864. - Candido .ndes de Almeida,
Director Geral interino.
·
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
do Imperio em H de Julho de 1864.- Fausto Auy

gusto de Aguiar.

-·LEI N. 1.'il17.- de 7 de Julho de 1864.
Estabelece a dotaçno de Suas Altezas Imperiaes, quando houvt'r de
realizar-se o seu Consorcio.

Dom Pedl'o, por Graça de Deus, e Unanime Acclamação dns Povos , Imperador Constitucional e
Defensor Perpetuo do Brasil; Fazemos saber a todos
os Nossos subditos que a Assembléa Geral Decretou,
e Nós Que!·emos a Lei seguinte:
Art. 1.° Fi cão em vigor, para a dotação de Sua
Alteza Imperial A Senhora D. Izabel, as disposiçües
da Lei numero cento sessenta e seis de vinte e no'"'~
de Setembro de mil oitocentos e quarenta, com as
seguintes alterações:
§ 1. 0 Quando se realizar o Consorcio de Sua Alteza
Imperial, serú a sua dotação de cento c cincoenta
contos de réis, cessando desde então os alimentos,
que actualmente percebe, e serú paga pela fórrrw,
por que o é a de Sua Magcstade o Imperador.
§ 2. 0 I'ica decretada a quantia de trezentos contos
de réis para a acquisição de predios ,_destinados
á habitação de Sua Alteza Imperial e ;;eu Augusto
Consorte.
Emquanto se não effectuar esta acquisição, será
pago pelo Thesouro, na razão de seis por cento
do· referido capital, o aluguel de predios, que sejão
para o mesmo fim mais idoneos.
§ 3.° Fica decretada a quantia de duzentos contos
de réis para as despezas do enxoval c outros objectos do serviço dos Augustos Consortes.
§ 4. 0 Sahindo Sua Alteza Imperial para fóra do
Imperio, se lhe entregará por uma só vez, na fórma
do artigo cento e treze da Constituição Política, o
dote de mil e duzentos contos de reis.
LF.JS DF.

1861
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-42.Art. 2." As disposiçües relativas ao Consorcio de
Sua Alteza Imperialsão inteiramente applicaveis
ao de Sua Alteza a Senhora D. Leopoldina.
Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em cõntrario.
Mandamos portanto a todas as autol'idades , a
quem o conhecimento, e execução da· referida Lei
pertencer, f{Ue a cumprão , e fação cumprir , e
guardar tão mteiramente, como nella se contém.
O Seeretario de Estado dos Negocios do· Imperio
a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Rio <le Janeiro rm sete <lo
mcz de Julho tlc mil oitocentos sessenta e quatro,
qwulragesimo terceiro da Independencia c do Imperio.
IMPERADOR com Rubrica e Guartla .

.Tosâ Bonif'acio de Andrada c Silva.
Zaca?·ias de Gôcs c Vasconcellos.
Sellada na Chancellaria do Irnperio em 12 de Julho
de 1864.- Candido 1"Iencles de Almeida, Director
li era\ interino.- Hegistrado.
Puhlicatla na Seeretaria tle Estado dos Negoeios
do Imperio em 20 tlc Julho de 186fL-Fattsfo
Augusto de Aguiar.
·

DECHETO N. -1.218-de 18 de Julho de 1864-.
Declara qne a üma do l\larcchal de Campo GustaYo Henrique Brown
tem direito á percepção da metade do soldo com que fJi rl'formauo o dito Marechal.
~ ' ··
.
,

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolução da AssemLléa Geral
Legislativa:
Art. 1. 0 A viuva do Marechal de Campo Gustavo
Henrhfue Brovm tem direito á percepção da metade c o soldo eom que foi reformndo o dito Ma-

-
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recital em virtude <lo Dect'elo n.o 621 <le 6 <lo Setembm ele ,18i..i1, uma vez que se habilite na fórnm
da Lei de 6 <le Novembm de 1827 .•
Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em contrario.
·
José Pedro Dias de Carvalho, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Neg.ocios da l<'azenrla e Presidente do Tribunal do Thcsouro Naeional, nssim o tenha entendido
e fa~~a cxcculnJ'. Palncio tio Rio de Janeiro em
. <lezoito de Ju \_ho dü mil oiloecutos sessenta c quatro,
quadragesirno tereeiro da Independeneia e do Imperio.
Com a Hubr'iea de Sua Magcslade o Impera<lot·.

José Pedro Dias de Carralho.
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
Tmnsitou na Chaneellaria do Im[>erio em 20 de
Julho de 1854.- Candido Mendes de Allneida, Dircctor Geral iuterino. - Hegistrado.
l'ublicado 11a S(~Crelaria de Estado dos Ncgoeios da
J<azenua em ':U. de Julho de •18liL-José Sereí·iww

da Rocha.

-···DECRETO N. 1.2H1·-dc ·18 <lc Julho de 1864.
Autorisa o Governo para conccolrr a D. Amalia Regis l\luniz Barreto
o monte oio oue percebia sua mai.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Hesuluc.iio da Assemblóa Geral
Legislativa:
'
Arligo unico. O Governo <; autorisado para conceder a D. Amalia Hegi~ Muniz Barreto, filha legitima c uniea Llo finado ChPfe de Divisão João
Franci~co Rt~gis , o monte pio que pcrcQbia sna
viuva, tambn111 falledtla, tnili da agraeia1ln, pro-

-Hvando esta a sua pobreza , e habilitando-se na
fórrna da legislação vigente, não obstante a disposição do art.. 5. 0 do plano do Monte pio da Armada! que fica dispensado em relação á mesma
agracwda.
José Pedro Dias de f:arvalho, do Meu Conselho,
Senador do Irnperio, Ministro e Secretario rle Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente du
Tribunal !lo Thesouro Nacional, assim o tenha ('Htendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro
em dezoito de Julho de mil oitocentos sessenta e
fluatro, q~adragesimo terceiro da Independencia e
c o Imperw.
Com a Rubriea de Sua Magestade o Irnperadot·.

José Pedro Dias de Carvalho.
Zacar·ias ile Góes e Vasconcellos.
Tran~itou na Chancellnria do Jmperio em !:!O de
.Julho d<:~ 186t.- Candülo Mendes de Almeida, Director Geral interino. ·- Registrado.
Puhlicado na Secretaria de Estado dos Ncgoeios
da l''azenda em 22 de Julho de 1864-.-Josú Seve1·iano
da Rocha.

····LEI\\'". 1.220-de 20 de Julho de 186L
Fixa as ~~o.:ç.!_s d_e t.e_rra para o anno financeiro de 1864 á 1865 .

. Dom Pedro ~egundo, por Graça de Deus c Unannnc Acclamaçao dos Pov<'ls, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos
sabet· a totlos·os Nossos Subditos, que a Assemhléa
Gera\ Deerctou, e Nós Queremos a Lei seguinte:
Art. 1. 0 As Forças de terra para o anno financPit·o
dr~ mil oitocentos sessenta c tpwtro a mil oitor;cntos sessenta c cinco constaraõ :
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§ 1.• Dos Officiaes dos Corpos moveis e de guarnição, da Repartição Ecclesiastiea, e dos Corpos:
de Saude, do Est<~do Maior de primeira e segu111la
Classe, tle Engenheiros, e do Estado Maior General.
§ 2.• De dezoito mil praças de prct de Linha em
circumstancias onlümrias, c vinte e quatro mil em
circll'{nstancias extraordinarins.
Art. 2.• As Forr.as fhadas no § 2." do art. ·1 .• serão completadas 'i1ot' engajanwnto Yülllntnrio, e pelo
recrutamento nos termos das disposições ([UC existirem.
Art. 3." A respt-ito dos indivi.duos, que assentarem. praça voluutarinmente, otl fore111 recrutados,
observa'\·-se-hi\o ns seguintes disposil.;ões:
~ 1.• Os r<~crutados set'Yirúõ por nove mmos, c
os voluntarios por sds; tanto uns eomo outros,
porém, se, depois de concluído o seu tempo de
scrvi1;o, quizerem continuar nas fileirns, podcrfw
faze-lo, tmgajando-se por dous ou mais nnnos.
§ 2." Os volunlarios, além da gratilicnçilo dinrin
igual ao .soldo inteiro ou ao meio·soldo llü primf'ira
praça, emquanto rorem pra~:ns de prct, eollforme
tiverem ou u;\o s1:rvido no Exercito o tempo marcado na Lei, pern~llerúü, eomo premio de l~J;gnja
mento, uma gratilici11;fío, que ni'ío excella a IJUillrocentos mil róis para os primeiros e a tr't)ZPntus mil
réis pilra os seguntlos, pns·a pelo modo (jll() l't!t·
estabelecitlo nos Hegulanwnlos cb Govcmo; c, quando forem usn::;os -<lu sef'vi~,;o, se lltes conccderft
nas Colonias i\lilitnres ou du nacionaes um prazo
de krrns de vinte 1'. Ütta~' mil e qniulleutns bra1.:as
quadradas.
O premio para os que quizercm eontinunr a serv~r na fôrma do § I." deste mtigo, serú proporciOnal no tempo, pdo qual de novo sP engnjat'<'Tn.
~ 3.• Os renuta<lus e voluntnrios potleriío 1'\ÍJttirse .do scni~;o militar por snbstitui1_Jto de in(1ividuos,
que tcuhilo a idoneidade pn)<:isa para o wusmo
servi~,;o, 011 mcdinule a quantia de sciscf'nlos 111il
r'"~s. com tanto tpte o façií.u Üf'fttro dos primeiros
SeJS ID!'ZPS de praça.
Art. L" A Fort.:a t!Pcn)tadn no ~ 2." do art. 1." para
circumstaneins e\ 1raord inn l'ins poJnft ser prc~ench ida por Corpos d0stnca<los rla l~narda \acionnl, na
falta d <' ('Jl~ajn(\os ou t'Cl'Til lados.
Art. 5.° Fica Clll se11 inteit·u vil!'or P considcrnda
como \)l'I'lllatll'nl<' a di..;posit:üo 'do art. li. 0 da Lei

-
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n.• i . H3 ele H do Setembro ele 18(H, que autorisou
o f'rnvcrno a transferir de uns para outros Corpos
ou Arm;ts os Seg-un<lns Tenentes ou Alferes, sem
Jll't•jutlicar a ;1nti~uidrule •los Oífieiaes dos Corp_os
ou Armas pam o:.; quaes se realize a teansfereneJa.
Art. G.° Fici\o s11pr:.H·imid_os os pos.tos _de ,~!feres
e Tcnent•~s rlo Estado MatO r de pruneu·a Classe,
sah·os os din~itos nd<Iuiridos 1wlns aetuaes. Os r.apili'íes rlo dito Corpo scrüo tirados d"entre os 0/licinPs tlas outras Armas, que tiverem o eurso !lo
Estado ~1aiot· de p1·irneira Classe. O Guvcmo ó <1Utorisado para ercar um Estado Maiot· de Artilharia,
l1armonisamlo o quaüro respedivo com os dos Corpos
de Engenheims e do Estado ~Iaior tlt~ pril'neira e
segnnda el<1sse, que poderiw ser re<luzidos, de modo
qur~ a despPza da IWYa crpat·ilo HÜO exceda ú Peonomia resultante das reüuc~<_;oes feitas nos ditos
Corpos .
.\1'1. 7. liicão extinetos os Conselhos Allministrativos para fornPeimí'nto dos Arsenaes ele Cuerm,
rc,·tTIPndo sUilS fune<Jn~s pilra os <·mprcgmlos dos
liH~smos Ars1~t1aes c da Heparlit,;ão de Yazewla, que
f'o1·cm pelo Governo <lPsignados.
Al'f. ~. 0 As Jillws solteit·as e ,·iuvas dos Ofliciaes
do Exercito, jú l'cdlceidos, ~~ que fallecen~lll, st~m
llavt~r· eoHtplP!ado vinte e eineo anHos 1le sen·i~~~~.
li'lll dil't~iro, na fôrma !la Ll'i tle li 1k :\'ovcmbro <le
1~27, <lO meio soldo eorrespondcntl' {ls quollts partes,
I'Oill quL~ seus tinndos pnis ou mal'idos podtào ser
rl'l'ol'lrJatlos nos termos da Lei <le ·IS <le Agosto tle
1s:;2.
Art. 9. 0 O l'l'lTIItado que depositar o valor de seiscentos rnil rDis, ou prestar tian~·a eorrcspondente,
s<~l·ú itniW'rli"tamente ,.;oito pam q\te possa em pr·azo
ljll<' fôr mnrendo pelos ltegulnmentos do Covnmo,
]11'0\'nr a sua ÍS<'IIt;iío, perante a autoridade enmpcl\~nre, ou nssenlar prat.~a; e logo qn() se veriliqun
qualquer <lestes casos, ser-llH~-ha restituído o tleposito, ou l•~vnntatla a finn<.;a.
,\rt. •! O. Fieiío revogadas todas as llisposições Plll
l'llll[l'ili'IO.
Mandamos portanto a todas as Autoridades, a qUPIII
o ennhí't'Íinnnto e exeeu<;tw da referida Lei w·rI~·JH:~)t", ~JUC a emnprüo, e fação cumprir c gllal'dar
tno llllf'IJ'ilmcnte como nclla se contóm. O Set~r·p
lnl'io de Esta<1o <los N'eg·ICios da Gtwrrn a l'tll'il Ílnprilnir, puhlit·ar ·~ currc·r. llt~da 110 Palndo do H.i11
0

-17de Janeiro aos vinte dias do mez de Julho de mil
oitocentos sessenta e quatro, quadrügesimo Lereciru
da Independeneia e do .Itnperio.
IMPERADOH com Rubrica e Guarda.

Francisco Carlos de

A1'al(JO

Brusque.

Carta de Lei, Jicla qual 1'ossa ivla,r;rsirulc hnpcrial ],i anda e,rcc?dm· o Dccr;:to da Asscmllléa Geral,
que llotwc JWI" lwnt Sancciouar, (i:ranrlo as Fm·ças de ten·a pant o anno {inànceiro de mil oitocentos sessenta e quatro a mil oitocentos sessenta
e cinco.
Pnra Vossa Mngestade Imperial Ver.
Cill·los Antonio Petra de llarros n fez.

Zacarias rlc Góes e Vasconcr;llos.
Sellada na CltaJIÇPI!aria do Imperio em 22 de
Julho de 186\.-Cwulido ilfenrlcs rle Almeida, Director Gc1·a L iute1·ino.
J~oi a p1·esnntc tei pnlNicnda nesta 1.' Dirl'ctoria
Geral da Seeectaria de Estado dos Negocios da Guerra em 25 de Julho du 1864.- O Director Geral interino, J1hu·iwulo Ca,·lO'; de Sou::.a CmTêa.

Registmda a Jb. 4 v. do tivro de Leis e Regnlamentm;. 1." Direetol'ia Geral da Secretaria dn Estado dos Xegocios da Guerra em 2:j de Julho de
1864.-0 2." Oilicial Maílocl Joaqu'11t do Nascimento e Silva.

-·-
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DECHETO N. ·1.221-de 21 de Julho de 1864 .
. AppnJv.1 :~s pensürs annuaes concedidas a D. Joaquina Elisa de Almeida
Vasconcellili! e D. Leouor Mnria ~reira de Va,roncellos, a D. Theodora Amalia de Azevcd11 Peçanha e D. Francisca Benedicta de Azevedo
Peçanha, c a [), 1\laria Francisca Lcitç Cnmisüo.

Hei por bem Sanceionar e l\1andar que se execute a
Hcsolução seguinte da Assembléa Geral LegisJaliva.
Art. 1." Ficão approvadas as seguintes pensões annuaes: de seiscentos mil réis, cada uma, concedidas
por Deereto de quinze de Julho de mil oitocentos
sessenta e tres a D. Joaquina Elisa de Almeida Vaseoncellos e D. Lcouor Maria Pereira de Vasconcellos,
viuva e filha do Senador Francisco Diogo Pereira de
Vnsconcellos; de igual quantia, eoncedida por Decreto ele dezoito de l\laio de rúil oitocentos sessenta
e !{lJaLro a D. Theodora Amalia de Azevedo Peçanha
e D. Fnmeisca llenedicta de Azevedo Peçanha, filhas
do linaclo Conselheiro Dionizio ele Azevedo Peçanlw;
t~ a de oitoet•utos mil réis, sem prejuízo do meio
soldo, que, por Deci·cto de quatorze de Maio de mil
oitoeentos sessenta c quatro, foi concedida a~· Maria
Fmncisea Leite Carnisão, viuva do Marechal de Campo
.José Leite Pacheco.
·
Art. 2. 0 As agradadas tem direito ás ditas pcnsües
desde a data dos respectivos Decretos.
Art. :.l.° Fieúo revogadas as tlisposições em contrario.
Jost'~ Bonii'neio de An1lracla e Silva, do Meu Conselho, Ministro c Se1~retal'io de Estado dos Negocios do
Jmperio, nssirn u tenha entendido c faç.a executar.
Pnlario do Hio th~ Janeiro em viule c um de Julho !le
lllil nitneentos sessenta c quatro, quadragesi111o
tereciro da lntlcpendcncia c do lluperiu.
Com a Rubrica de Sua .Mageslallc o Imperador.

José Bonifaci41 de Andr-ada e Silva.
Zacarias de Gúes e Vasconcellos. ·
T1·ansiton na Cllancellaria do Imperio em 23 de
.Julho de 1864.- Candido 1Vlenrles de Almeida, Diredor geral interino. - Registrado.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
üo ImpPrio em 26 de Ju\ho de 1864. -Fausto Au!! usto de Aguiar.

-····
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DECHETO N. 1. 22t- de :l2 de Julho de i 86L
Aotol'isa o Governo a mandar pa~at• os vencimentos, que se dcvent
ao es-soldado do ex ti neto Gr>rpo de Artilharia da Marinha, Jollo
Antonio de Carvalho.

!lei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a
seguiflte Resolução da Assembléa Geral Législativa:
Art. 1." O Governo fica autorisado, para mandar
pagar ao ex-soldado do extincto Corpo de Artilharia da Marinha, João Antonio de Carvalho, os ven~
cimentos, que lhe são devidos, em relação ao tempo
decorrido de quinze de Fevereiro de mil oitocentos e vinte sete a vinte sete de Agosto de mil oitocentos e vinte oito.
Art. 2.• Ficão revogadas todas as disposições em
contrario.
Francisco Carlos de li\ujo Brusquc, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
da Marinha, assim o tenha entendido e fáça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte dous
de Julho de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a Rubrica rle Sua Magestade o Imperador.

DECHETO N. 1.22:l-de li de Agoslo de

~18G4.

Autori~

o Governo a mandar matricular diversos estudantes nas
Faculdades de Direito c de Medicina do Jmpcrio ; bem como a
levar em conta a um alumno da Escola Central o exame de latim
que fez na Faculdade de Direito do Recife.

Hei por bem Sanccionat' e Mandar que se execute a
seguinte Resolução da Assembléa. Geral Legislativa :
Art. 1. o O Governo fiea autorisado a mandar matricular no primeiro anno de qualquer das Facul~
dades <le Dn·eito do Impet·io os PsltHlantes Jos(\
LJH~ DE

fH6i

P.\RTF. I.

j

- :;nHnherlo \i;1nnn t:uilhon, e 1\rminio Adolpho dP
l'oules c Souzn, c em qualquer das Faculdades d~
Medieina os estudantes Antonio Constantino do Valle,
e ncnto José de Souza Junior, fazendo f>ste os
nnmes que lhe faltão.
Art. 2. o .Fica lambem o Governo autorisado a
mandar levar em conta ao alumno da Escola Central,
João da Cunha Beltrão de Araujo Pereira, o exame
de latim, feito na Faculdade de Direito do Recife,
a fim de tomar o gráo de Bl\cbarel em mathematicas.
Art. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario.
José nonifacio de Andrada e Silva, elo 1\Ieu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios
do Imperio, nssim o tenha entendido e fnça executar. Palacio do Rio de Janeiró em seis de Agosto
de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo
lerceiro da Indcpendencia e. do Imperio.
f:om n Rubrica do Sua Mngestade o Impemdor .

.Jos1! Bomfacio de A nrl'f'ada c Silra .
.Zacm·ias de Góes e Yasconccllos.
Tmnsilou na Chancellaria do Imperio em -10 d~)
1\gosto de ·186L-Candido ·Mendes r7c Alm.cicla, Dircelor Gera\ interino.-Registrado.
Publica<\o na Seerclaria ele Estado dos Ncgocios
do lrnprrio em ·12 de Agosto de 18!H.-F{wsto Au.fíiiSio dl' J\ff11im·.

,\p)lr<lHI a JW11><1n annual d!' O.Otl~OOO eoncrclida ao Potclrf' Jo"''
:\li:rtwl :\lartins Chaws.

llei por hem Snw~eionar c .Mandar que se exe<·ule a
st>guinte da Assemb\{'a Geral Leg-islativn:
Art. L• Fica ilpprovada a pensiío ilnnuil\ (\e sf'isccntns mil rhs, rom~cdida por Deerclo dp oito dn
.Junho tlt' mil oilocPn!os sPssr•nla f' lt'('S :111 l':Hire
Besolu~:fw

J\.,;(> ~ligllr-1 ~larlills CltaYI'S.

-- :;1 --Art. 2." O agra~iado só terá direito a rece!Jer a
vensão depois de deixar o exercício das funcções
·
.
parochiaes pela renuncia. do. beneficio.
Art. 3.• Ficão revogadas a& dispos~es em contrario.
José Bonit'acio de Andrada e Silva, do Meu Conselho, Ministto e Secretario de· Estado dos Negocios
do Iinperi:o, assim o tenha: entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em oito de Agosto
ue. mil oitocentos sessenta e quatro, ~·uadragesimo
terceiro da Independencia e do Imperio.

Com a Rubrica de Sua Magesta:de o Impemdor.
José Boni(acio de And1·ada e Silva.
Zacarias de Góes e Vasconcellos.
Trausitou na Chancellaria do Imperio em 13 lÍL'
de 186L- Candido .Mendes de Almeida,
lltreetor Geral interino.- Registrado.
Publi~ado na Se~retaria de Estado dos Ncgodos
do Imperio em ·16 de .\gosto de 1864..-Fmrsto Auuusto de ArJuiw·.
A~osto

DECitETO .\. I. ;n:;-dc 20 lll' Agosto dt• I Rli\.
-\ntorisa o GuH'rno a c·oneedt·r <is coq1ura~ões tle mau morta licença
para adc(uirircm ou poo;suirrm por qualquer litulo terrenos ou
propriedades ncccssarias para edificação de Igrejas, Capellas, Ccllliterios extm-muros, llospitacs, easas de cducaç<io c de asj·lo, e
qnacsqul'r outros rstahelecimrntos pnblieos.

lll'i l)OI' bem Sanceionar c l\Iandar que se execute ''
Tlesolnç.ão seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa:
Art. 1.• O Governo é autorisado a conceder ús
corporaçües de mão morta licença para adquirirem
ou possuirem por qualquer titulo terrenos ou propriedades neeessarias para edilkação de Igrejas,
Capellas, Cemiteriof, extra-muros, Hospitaes, easas
d<• l'rhten~:i"lo c de asylo, P q11aesquPr outros esl:lbdc~cilltf.'lll••:-;

ptil.tlic·o=-.
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Art. 2." Os !Jens de raiz, adquiridos, pelas corpórações de mão morta na conformidade da Ordenação
tiv. 2.•, Tit.18 §1.•, serão,noprazo deseismezcs
contados de sua entrega, alheados, e o seu producto
convertido em apolices da divida publica sob as
penas da mesma Ordenação; exceptuados os predios
e terrenos necessarios para o serviço das mesmas
corporações, e os que até agora tiverem constituído
o seu patrimonio.
_
Art. 3. • .Fkão revogadas as disposições em contrario.
José Bonifacio do Andrada o Silva, de...Meu Conselho,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio do Janeiro em vinte de Agosto de mil
oitocentos sessenta c quatro, quadragesimo terceiro
da Independencia c do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador.
Joit: Boni(acio de And1·ada c Silra.

Zacarias de Góes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaría tlo Impcrio em 27 de
Agosto de 1RüL-Canclido Mendes àe Almeida, Dircclor r.cml interino.
Pn!Jlicado na Ser,rctaria tle Estado dos ~egol'ios
do Impcrio em29 de Agosto tk 186\.-Fausto Au(li(SI O

dr· J\ quim ·.

DECRETO

~-

1.226-dc 22 de Agosto de 186L

.i,.utorisa o \;ovt•rn" (>ara IIIII!Hfar Pllrahir nwn~almentr uma loteria
em bcnclicio do Montt• Pio dos Servidores d(} E~tado. • ·

Hei por hem Sanccionar e Mandar que se exe-

ctite a seguinte Resolução da Assembléa Geral· Legi~latha:

Art. t.o rica o Governo autorisado a mandar extr:thir mensnlmente uma loteria em ben~ticio do

- ..

')

·)~,-

Monte Pio rlus Servidores rio Estado, induidas rwste
numero as que já lhe forão concedidas, até que
seja reformada aquella instituição.
Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
·
José Pedro Dias de Carvalho, do Meu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios ôa Fazenda e Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, assim o tenhll. entendido c
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte
dous de Agosto de mil oitocentos sessenta c quatro,
quadragesnno terceiro da Independencia c do Imperio.
Com a Rubrica de Sua

Magestad~

o Imperador.

José Pecb·o Dias de Cm·valho.
· Zacm·ias de Góes e Vasconcellos.
Transitou na Chancellaria do Imperio. em 2i d;~
Agosto de 1861..-Candido Mendes âe Almeida, Director Geral interino.
Publicado na Secretaria de Esta1lo dos Negocios
d~ Fazen1la em :31 de Agosto de i86L--José .Sevc?'tano· da Rocllrr.

DECI1ETO N.

1.':!.11-dr~

:u. de ,\gosto dP 181il.

llurca os Yencimentos IJIIC rlcwm prrrcher os Empregaolos da Caixa
da ArQortização c da Serçilo de Suhstituição e resgate do papel
moeda.

Hei por bem Sanceionar c Mandar que se exet:ule
a. seguinte R0solw_;ão da Asserubléa Geral Legislativa:
Art. ·1." Os Empregados da Caixa da Amortização
e da Secção de substituição e resgate do papel
moeda terão d'ora em diante os veneimentos mareados na tabella annexa ú presenlr Rrsolw:ií.o.

,,

'

-,)j-

Art. ::!.'' Fiea suppriJUido na Caixa da AnwrliZlliJàO
o lugar dl~ Cobrador de IJillletes, eujas funcções dcverúõ ser tlesempenhadas pelo l!'icl !lo Thesourciro,
l~ na See<'XlO de suhstituieão um elos de Trocador.
Na mesrnn Scct'ào serão· suppeiruidos um dos lugitres de Confer0ttle, c um tk ~.· Escripturario , logo
!JUC vaguem por qualquer motivo.
Ar. 3." Fi cão revogadas as disposi~,;õcs em contrario.
Josó Pedro Dias de Carvalho, do !\leu Conselho,
Senador do Imperio, Ministro e Sec1·ctario de Estado
dos Negoeios da llazenda c Presidente do Tribunal
do Thesouro Naeional, assim o tenha entendido c
li11~a executar. Palacio do Hio de Janeil'O em vintn
tlous de Ag-osto de mil oitocentos sessenta c quatro,
quadragesuno terceiro da Imlepcndeneia e do Impcrio.
Colll a HulJJ"iea de Sua .Mngcslatk o II11pemdor.

Jos1i Ped1 ·o Dias (?C Cm Tol/10.

Zacm·ias de Grjcs e Fusconcclfos.
Transitou 11a Clwnccllaria do Iruperio em 27 de
Agosto de 1R6L-Candido llfcwlcs de Almeida, Diredor Geral interino.
Publicado na Secretaria de Estado dos 1\"cgocios
d<;l l''azen(la em 31 de Agosto de 18G\.-.To~c: Sctci'irmo da Roclw.

TabelJa dos ''eneimentos annuaes dos EmJirl"gados da
Caixa da Amortização, e da Secção de substituição e
resgate do 1•apel moeda, a qne se refere o Decreto n.o
I .2~'7 de!iit:' da t:a.
I

-

---··

--

--

--

C.\IXA DA A\IORTIZA~ÃO.

!

Empt·eg·ns.
i

.
IoI
Ot•tlenados. G1·a ~ificn- \''ene~men
lo la i. I
~õrs.

I

I
Inspector .................... · 3: 2oogooo

Contador .................... ! 2: 4008000
Corretor ........•..•......... 1 1 : 600SOOO
Ajudante do Corretor ... ~ ..... 1 1:1208000
Escripturario ................. I 1: :.>sosooo
Th.csoureiro .................. I 2: ~oosooo
Fiel. ......................... I 1:ooosooo
Scllador ..................... ·1
6408000
Porteiro ..............•...... l :OOOSOOO;

I
I

soosooo 4 :ooosooo 1
600$000 3:0008000 I
4008000 2:0008000 '
280ROOO 1: 400SOOO .
3208000 1:600SOOO
6008000 3:0008000
:.>50SOOO 1:2508000
t60SOOO
soosooo
2&0fl000 I :%0SOOO
I

~F~~(\n

I

DE StllSTIT~J(\.o.

Thrsonrcirn ... , .......•...... 2:400$000
Ajudante . _.................. I :600SOOO
t.o Escript.urario ........... ,. I :600SOOO
2.o Uito .....................
800$000
Trocador ..................... t::.>oosooo
Conferente............ . . . . . . 1: :.>oosooo
Continuo ..................... \ ~sosooo

Hio tfp .Jarwirn
rul/u1.

Plll

;

GOOHOOO
400$000
400$000
200SOOO
3008000
3008000
1~onooo

3: ooosooo
2:ooosuoo
2:0008000
1 :ooosooo
1:5008000
I: 50080ü0
60IISOOO

;

i
'

!
'
'
,
I

2~ dt• .\g,"ío de l~G1.-.fos•' !'edro f) ias de Car·

---~

tmt:H.ETO N. 1.228--de

:~o

de Agosto de 181iL

Arprova com altcraçõ~s o ÇQDJJ:acto celebrado com o Visconde de
Barbacena em 6 de Fevereiro !fé 1861 para lavrar as miWJs th:
carvão de pedra nas margens do Passa Dous, districtu da J.agnna,
na Pro,1ncía de Santa Catharina.

Hei por bem Sanceionar e Mandar que se execute a
Hesolução seguinte da Asscmbléa Geral Legislativa:
Art. 1. • Fica appr0vado o contracto celebrarlo com
o Visconde de Barbacena em 6 de Fevereiro de 1861
para lavrar as minas de cnrvão de pedra nns margens
do Passa Dous, districto da Lnguna, na l'rovincia
de Santa Cntharina, com as seg,iintes altera~ões:
Na condição 2.• depois das palavras-e mmeraes
contidos dentro do terreno medido- accresecntesc- exceptuados os diamante§.·
No fim da condição 4._.• accresccnte-se-não serão sujeitos ao imposto de compra c nacionalisaçào.
Na condi~ão 6.• substitua-se a palavra-aforarápelas seguintes- nrrendará pelo tempo que julga1·

~onvcniente.

Supprima-se a condiçào 9.•
A~l. 2.° Fkão revogadas as disposições em contt·arw.
João Pcrlro Dias Vieira, do !\leu Conselho, Ministt·o e Secretario de Estado dos Negoeios Es_trangcit·os e interinamente dos da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha entendido
e fnça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta
de Agosto de mil oitocentos sesscnln e quatro, quadrngrsitno trrccit·o da Indqwndencia r do lmpet'io.
Com a llu\lrica

d<~

Sun .\Ingcstnde o Imperador .

.loào I'cilt'O Dias Ficin1.
Francisco José Fw"lado.
Tt·ansil.ou na Cltancellaria do Imperio <'m 'H tk
Setembro de 1864-.-João Caetano daSihw, Direetor
t;eral interino.- Registrado.
llublicado na Secretaria de Estado dos Ncgocios
da Agricultura, Commercio e Obrns Publicas· em 24
tle Setembro de 1864.-0 Din~ctor José Agostinho
Mm·cira (luinlflí'Cics.

·

-

i)j-

DECRETO N. 1.2'29 -de6 de_Setembro de ·1864.
Aulorisa o Go,·crno a conceder carta de naluralisat.llo de Cidadio
Brasileiro a Domingos Lazary e outros.

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute a
HesolU':;áO seguinte da Assemuléa Geral Legislativa:
At'l. ·1." E' o Uo,·erno autorisado a conceder carta
de Cidadão Brasileiro aos seguintes estrangeiros:
~ 1.• Domingos Lazary, llalHuw, resiuente em Vassouras; Carlos Antonio Yíard, i<raneez, residente em
il~aceu); Maxirlliliauo Eruesto Heurique Von Sydow,
Alle!Hào, r~sideute no Hio de Jane1ro ; Ernesto Arnwnd Ladau, resiuente em 1\lacahé ; George Pain
Yell, subdito Luglez, residente ua freguezia de Santa
Auua do illat:acú; Julio Haweixen, Guilherme E.
Wittig, colonos do- liUcury ; Amabile Mercieca, sub<.ltto lnglez; ~~ o Allcmáo l~elippe Sommier, residentes ua Pnn incia de S. Pedro llO Sul; o Prussiano
José Pedro CI im, e Lourenço Gueco, subdito Italiauo, residentes em S. Paulo.
~ ~. Aos J'nrtuguezes, Antonio Tavares Silva P
MeHo, residente ua Bahia; Boaventura Nogueira da
S1lra, restdente em Barra Mansa; João Antonio Roctrigues Junior, Antonio Gonçalves de Castro, Jos<'~
· Almeida Soares, HllJO hlgitimo dé José Maria
Suares e D. 1~rancisca de .Almeida Soares, residente
no llrasil desde ·17 de Dezembro de, 184\:1, ernpreg·ado uo Conunereio; Julio Augusto de Moraes Hodngues, Antonio José de Freitas, resictente na Côrte;
lllanoel Jo<Hiuimlla Fonscea, l•raucisco Antonio Marques, AI!ltHHo Je Araujo Lima Macedo, 1\lanod Ignacw dP Uilrcira, u José Joaquim Corrêa, residenl.es na Pronncia de S. Paulo; Manoel Hibeiro
Guimarães, l!'ernaudo José Leite Galváo, Antonio
.José Gouçalves, Jos(~ Vicente Hiheiro, e José Hibeiro da Silva, moradores na freguezia de S. Joào
de ltàborahy ; Narciso Antouio Yianna, morador na
freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Porto
das Caixas ; Joaquim José da Silva Machado Guirnaràes, e .Jos(~ Joaquim de Almeida Bastos Senior,
moradores na t'reguezia de Santa Anna de .Macacú:
José Joaquim Ferreira, José Maciel Pires, Manoel
Pereira Marques, Manoel Gonçalves Tosiano, Flavio
.José !la Silva, Bnmardino .rosé Borges, José Fran('.isco de Oliveira e Silva. Domingos l<'ranciseo Leitf,)
LElS llll 1!j61
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Guimarães, residente no ~o de Janeir.o; Ant~io
Luiz de Siqueira Rezende, residente em S. Fidelis ;
Pedro Francisco Fremont, Nicoláo da Silva Willemen, ·na -villa da Ch:tistina; José Elias Ribeiro, ·morador em Passos; :Francisco José Cadinlia, morador
em Santo Antonio do Rio do Peixe ; Manoel Ferreira
da SUva, na vma da Januaria; .Uomingos ,de Souza
Maia, 1\lanoel José Ferreira .Brandão, .l<'rancis.co da
Cunha .l\lendes , Guilllerme Brinhman , Christovão
José da Cunha Guimarães, e Miguel Francisco da
Silva Braga, residentes na Erovincia de Minas ; Antonio Cordeiro da Silva,. resii;lente na Villa Nova da
Rainha ; Manoel Antonio Lupardo, e José Manoel
Baptista, residentes em .Maceió , Província das Alagôas ; José Dias Màrtins, João do Nascimento Caiado,
e José de Frias Costa, em Gravatá; José Antonio
rla Cunha Braga, residentUifeParahy!Ja do Sul ;
· Pessoa, Aniceto
Luiz Barboza Leão, João .·
Joaquim Barboza, e Manoe • s Ferreira Guimarães, negociantes na Província do Espírito Santo ;
Padre João Pacheco da Silveira Nett0, residente em
Sergipe ; Isidoro Rodrigues de Andrade, e José ~n
tomo de Souza, residentes na Parahyba do Sul:
José Maria do Couto, residente .em POrto Alegre ;
Manoel Maria da Silv.a, natural da Il.b,a do Fayal,
idade 38 annos, residio na Côrte, e actuàlmente
a bordo da !Jarca nac.l ./?1·imeiro de .i\larçq, proJissão marítima, e há .iO annos no Brasil; José Xavier Coelho, residente em Pernambuco; José Antonio de Araujo Lima, José Elias Ribeiro Vianna,
Joaquim Ribeiro, Berna~;dino 'José Moreira, e José
Dias de Carvalho ; o Italiàno Nicoláo Marlni, e Joaquim de Souza, Portuguez, sendo as cartas dest~s
aous ultimos, que servem na Armada Nacional, isentas de quaesquer despezas e emolumentos.
Art. 2. ~ão revogadas as disposições em contrario.
José Liberato Barrozo, do Meu Conselho, .Ministro
e Secretario de Estado dos Negocips do Imperio,
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em seis de Setembro de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro
da Jndependencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. .
.José Liberato Barrozo.
Francisco José Furtado.
0

-

:)9-

Transitou ua ChanceUaria, da-.ti_!IPerio; em' 46' de
Setembro de 186t.-João CaetancnlliSil1'a, Director
Geral interino.- Registrado.
~blicado na Secretaria de E&tado· dos Nagocios
!lo. Imperio em 20 de· Setembro de 1864-.-·Ji'austo
A uausto de A guiar .

DECRETO N. I. 230- de 6 de Setembro de 186L
Approva a pensã(!_ annual:., ;ooosooo, concedida a O. Constao~a
de Paha Lo'pês Gama, filha legitima do fallecido Conselheiro de
Estado Visconde de Maranguape.

Hei por uern Sanccionar e mandar· que se exeeute a Resolução sngüinte da Assembléa Geral Legislativa:
Art. L• Fica approvada a pensão annual de um
conto de réis , concedida por Decreto de seis de
.\gosto de mil oitocentos sessenta e quatro a D.
Coostança de Paiva Lopes Gama, filha legitima do
linado Conselheiro de Estado Visconde de Maranguape, em remuneração dos serviços por este prestados, tendo a concessionaria direito de perceber
a mesma pensão desde a data do Decreto que a conferio.
A.rt. 2." Fi cão revogadas as disposições em contrario.
José Liberato Han·ozo, do Mtm Conselho, Ministro
P Secretario de Estado dos Negoeios do Imperio.
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
rlo Rio de Janeiro em seis de Setembro de mil oi
tocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro
da Independencia e do Imperio.
Com a Ruhri•·a de Sua Magestadc o imperador.

-

f\0-

Transitou na chancellaria do Imperio -e.m Hi ~~e
Setembro de 186~.-Joõo Crtetano da Stlva, Dtrector Geral interino.- Registrado.
Publicatlo na S~cn~taria de Estatlo dos Negocios
do Imperio em 20 de Setemhro de 1861.-Fansto

;\ugusto dr A,r;uim·.

---nECRETO :'\. l.'t:il-tlc 10 de

Sel(~lllllt·o

de

l~tH.

Autorisa o r;o,·eruo a in novar os cont!!ile_s. dn Companhia ~u~o r

Industna. - ·

·

·

llei pot· hrm Snueeionnt· c Mandar que se exea Resoluçiio sr,!ntinte da Assemhléa Geral Legislati\·a:
Art. 1. 0 O Governo llea autol'isado a imwHlr os
contractos 1la Companhia União r Jndustria sóhr('
as seguintes hnses :
~ 1." Tomarú a propt•ietla1le da estrada do mesmo nome, pontes e mais oht·as dR mesma estradH
propriamente dita, e as casas das hnrreiras por
weços, que nunca excedão aos qnt• eonstiío dos
)alanços e contas da r.ômpanhin, exelnsive os juros.
~ 2.• No pagamento do pre\:o da .,stratla Sf' levarú
Pm conta o princiJ)al elo emprestimo gamnlido em
tondrt-s ;l Companhia, sendo-lhe pcrdoatln a import.ancin dos juros u a nmor·tiza<,:ilo que o Estado
.iA tiw•r pago,· f' que a Companhia psfivcr devendo.
~ :3. 0 Ajustndt eom os outros nc,tlores dn Companhiu o pagamento de suas dividas que poderá ser
realizado em apoliees da divida publiea no par, ou
em dinheiro quanto ás pequenas qm111tias, eornpreheudeudo-sc 1:o pre\:o da estracla, de que falia
o pal'agrapho ])1'111Jetro, com tanto quP :-.c ohtenlta
dos _mesmos nedor~s plena quitat,.:ào, além dC!s
abattmentos razoavms que o GoYel'llo podet·á extgir em bene1ieio dos aceionistas da Cowpanhia,
os quaes couservaráü a propriedad•> da3 esta.,;ões.
t~rrE'nos e trem rodante.

•~ute

l

-- M ~ &,. o Conservará a Companhia os direito!; e obrigações que actualmente tem, quanto ás diligencias de passageiros e outros trHnsportes.
§ 5.° Ficará pertencendo ao Estarto o direito nos
juro:s garanli1los pelas Províncias do Rio de Janeiro
e Mmas Get·aes.
§ 6.• FicHrá dispensada a Companhia elo pa~a
mento da, divida l)I'OVCI1Í('\1tP 00 etnprestimo para
a fundação da colonia de D. Pnrlro li, nas immediações da CidarlP do Parahyhuna. ~
Art. 2. 0 O Govel'tlo proverá á conservação. da~~
trada, contraetando-a eom a nwsmn Companhin llmno
,e Industria, ou com outra qualrJl.ter Compnnhia ou
empresario, a quem poder;\ ~~onecder o produeto
das taxas ítitwrarins e uaneints existentes; e, na
impossihilidadr desse contmcto, por meio rle arlministração e arrecadação direeta das mesmas taxás e barreiras.
Art. 3.• Fieão revo~:!;adas as disposições em contrario.
Jesuíno Marconcles de Oliveira e Sá. do !\'leu C:onSPlho, Ministt·o P Secretal'io de· Estarlo dos. Negocios da Agricul!ut·a, f:nmnwreio e Ohrns Puhlicas,
assim o lenha f~lltlHHlino e fnça executar. Palaeio
rlo Rio de Jarwiro nos dPz dias rio mPZ de Setr>muro do anno de mil oitocentos sessenta e quatl'O,
quadragesimo lereeit·o tla Independeneia c rlo Imperio.

Com a Hubrica de Sua

~agestadé

o Impr>radol' .

.Jrsuino M w·rondes de Oli?~ei,·o c Sâ.
F1Ymcisco José Ftwtado.
Transitou na Cllaneellaria elo Imperio em 24. dn
Setembro de ·186\.. -Joi'io Caetano da 8 i/v a, Din•etor
r.eral interino.- RPgistmrlo.
Publiearlo 11a Seerclnl'Ía 1le Esiado 1lns ~~goeios
da AgTicultura, Collltllereio c Ohr:1s Puhlicas em ':!1
de Setemhril 1!e IHGL --0 Dit·eetor José 1\ qostii'luJ
j'lforei1·a Glt,imm·ã,•s.

,

--H~'-

DE:CRETO N. 1 . '232 -de 1O d~ Setembro de t ~t..
Autoris<t o Gov~rno a rever os Ded·etos n.o 1.{78. lfu.rt de No-.embro
de· 1&54 e u. o t. 9'!S de '!3' de· Abril de 136.'1.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute
R1~solu~;ão seguinte fia Assembféa Geral legislativa :
Artigo uni co. Fica o G·overno autorisado. a revet·
os Dt(~retos n.o f. ~78 rle 22 de Novembro de 185~
P n.o 1.9'28 dP 25 de Abril de 1857, concedendo ás
Companhias Pernambucana e Rahiana, por de~ annos,
•·onta{ios da approvação dos seus actuaes estatutos,
a continuação da mesma subvencão rle 8~:0008000,
que até agora tem percebiâ:oas-oitas Companhias,
~ conservando ou rcrlnzinfio esta subvenção nos outms dez annos posteriores : r~wgadas as disposit;ões em contrario.
Jesuíno Marcondes de Olivéira e Sá, rlo Meu Conselho, Ministro e Secretario rle Estado dos Negoeios ·
ela Agrieultnra, Commercio e Obras Puhlicas, assün
o tenha entendido e faca exr.cutar. Palacio do Rio
de Janeiro em dez de Setembro de mil oitocentos
sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da Indepenrleneia e rl o Imperio.
fi

Com a Huhrien fie Sua MagestarlP o Imperador .
.J(Jsuinn Marcondes de Oliveira e Sti.
Prancisco José Furtado.

Transitou na Chancellaria do Imperio em ~~- de
SntPmbro de 1864.--João Caetano da Sil-va, nirector
<~cral interino.- Registrado.
Publieado na Secretaria de Estado dos Negocios
ria A~ricultura. Commercio e Obras Publicas em 2.\
de Setembro de 186~.- O Director .José A qostinho
Jfnreira Guima,·(ies.
·

-_6.i1 ~ETO

N"L2a3

--,de 13

de~tell!hr,hde

4864.

-~ P.Ar bem.Sanccwna.r,e :M~W.dar At\ie ~~ exe~~tP
a segumte Resolução da Assembléa Ger"l Legts-

J~t~v.a:

· ~Jil. ~.o Fica o Governo autorisadÓ a .mandar adJJ»,tir .á.watricula em qualquer das J·~aculdades de

~ASl~SÜUil do 1mperio o estudante :Bernardo J:eixe.ira
d~ .~rv.alh.o J.unior , sendo-lhe aceitos .os exames
-~~-..W~_p.a;ralorios , feitos na Escola Central da Côrte.

'rt. ,:t.o .Ficào revogadas as

disposições em oon-

J.l:$qP.

!\José Liberato Ba-rrozo. do 1\Ieu Conselho, Ministl'O{~
Secretario deEstado dos Negocios do Imperio , assim
o ·tenha entendido e faça executar. Palacio uo Rio
.jle Janeiro em treze de Setembro de mil oi-te-centos
~ e-quatro, quadragesitno ·terceiro rla Intiependencia e do Imperio.
Com a Ruhrica de Sua Magest.ade o Imperador .

.José Libet·ato Bar,·ozo.
Francisco José Furtado.
Tr.ansitou na Chancellaria do Imperio em 22 de Se·1864. -João Caetano da Silva , Director
Geral interino.

temb-ro de

Pp.blicado na Secretaria de Estado .dos Ne~cios
.do lmperio em 27 de Setembro de 186.\.. - } al~to
AugU&to de Aguiar.

......

-
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DECRETO N. 1.23.i_:_de 49 de Setémbrotle .f86Í.
Autorisa o Governo a mandar pa~!. eart! 1le 'bat~taliiaÇío 'de ci<.ldd.lo Braolll!iro a HeruardiUo J"O'ô~ ·terremt:~ttgoet, e onlros.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que.· se ~xe
cute a .H.esuluçao seguinte da Assembtea .Geral 'Legtolativa:
Ar L. ·I ." O Governo fica áutorisado a mandar passar
carta de ciuadao.- 'Ht'PsU.eu·.o aos estrangeit•us seguwtes: Bernardino. ·Josi(Ferreira .K-odr1gues, Porluguez, resideute na BalHa ; Francisco l.Jomingues
da Cruz, Purtuguez, residente na Parabyba dó Norte;
AliOI~JIW curw, re:-..Ideute em Pernambuco; Joaquim
Mal'la de Mello, residente na Côrte; Antonio Moreu·a da Custa, Portuguez, residente em Mmas; Zacanas Alves ue ArauJo, e Fi'~ncisco Pedro de Almeula, l'ol'tuguezes, residentes na Côrte'; Agostinho
CandHlo Cordeiro, morador na Côrte; Manoel Caet«mo da SllvB, na Cidade do Rio Grande do .Sul;
Jose de Souza e Silva, natural de Lis!Joa, mai'iti.uH)
de protissà.o; Antomo de Sli Vianna, Jorge Jo.séRodrigues, Jua4u1m P"mto de Faria e Silvá, Sebaslláo
Jo:-..e Uws, e Joao Maximo l1 into da.· Fonseca, residente na Pi·ovmcia de S. Pedro do Sul; Francisco
Antonio Je Lima Castro, e Manoel M.oreira de Azeveúo, Portuguezes , estabelecidos , o primeiro na
Côrte e o seguiHio em Pelropolis ; l\lanoel Sarmento
Cluadao He~pauhol, estauewddo na Côrle; Mauoei
Jo~e Duarte Huuuat·aes, l'ortuguez; Francisco Je
Salles Suuza Tavares Cai·ia, Punuguez, re:-..1dente na
Ctdade da Halua; Autumu Jose Duarte da Stlvn
Bragu, l'urtuguez, re~weute na Cidade de Maceió
l'runue1a da~ Alagôas; MunodConêa de carvalho:
reolúeule eut Nwuteroy; Joaquuu Pmto de Souza,
lgnacw Jose l\lart\ns, ·rueodol'O Jose Lopes, Automo
Lun·êa de Mesquua, ·Jaemtbo Per·etra da Custa e
Juau Pereira lia Silva, l'ortuguezes, r.esillentes 'na
Prurinc1a do Hio de Jane11·o; Joaquilll Machado
Cayres, Jose Joa4uim da Co~ta Pinto, t'\arcizo Corrt~a
Macllaüo, Manoel Joaquim ~-ernandcs Pina, Juaquun
\ ldl!l'liiO da Hodw, trancisco llc Souza &lutos Moretra, Aulouio lle Souza Santos Mure1ra, Donung-os
liuutes l<eneH·a, Jo~é de Oliveira Uuunaraes, seIJa::.ttao J u::.e LI o Couto, Mauoel Femandes oos Santos
Mauoel Antouio ua cuuha, 1- l'ailCtsco liomes du~
Si!.lnO~, Joàv l'mlo dt: Ohveira e Sou~a, Joaquim

-- uaAntonio Fiuza Lima, Antonio Fmncisco Hibeiro Guimarães, José Antonio Lopes de Sampaio, c José
Bernardo de Moura Guerra, Portuguezes, c negociantes da Cidade da Bahin, e José Joaquim Fernandes de Sampaio, neg-ociante de Sergipe.
Art. 2. o São revogadas as disposições em contrario.
.
José Lilwrato Barrozo, do Meu Conselho, Ministro
c Secretario de Estado dos Negocios tlo Imperio,
assim o tenha entemlido c fara nxecutar. Palacio
do nio dü Janeiro em dcznnovc'' tle Setembro de mil
oitocentos sessenta e quatro, quarlrngcsimo terceiro da Indcpendencia c do Impcrio.
Com a HulJriea de Sua Magcstadc o Imperador.

José Libcrato Barrozo.
Francisco José Furtado.
Scllado na Chanecllaria do Impcrio em 26 de
Setembro de 186.\..- João Caetano da Silva, Dit'ector Geral interino. -Hcgistrauo.
PulJiieado na SccrPLaria de Esta(lo dos Negocios
do Imperio em ao <k SP!Prnlwo de ·1R6ft.. -Fausto

Au,r;usto de

A[!l'irw.

DECHETO N. L 2:3li -de I 9 de Setembro de ·186 L
Autorisa o Govemo a mandar passar carta de naturalisacil.o de Cidadão Drasilciro aos subditos l'ortuguczcs Albino Ju>Ó Martins
Guerra c outros.

Hei por_ bem Sa_nccionar e l\Iandar que se exec':lle
a I~esoluçao segumtc da Asscmblea Geral Legtslattva.
Art. 1.° FÍf'il. o Governo nntorisndo ]Hll'a Jnandar
passar enrta de natnralisn~:ão aos subdilus Portuguezr~s Albino Josr·~ l\Inrlins Guerm, n~sidentH mn
Uhatuba ; AllH~rlo Antonio S;llgnr1o, n".:idc·niP ('111 CutErs UE

I~H~
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ulta; .T1bt'~ 1la Silva Figw·it'Pdn, Joaquim Cypt·iano
Freire, Domingos Antonio 1\Inl'iel, c João Caetano
tlc l\Icntlonça, rc:-;itlcnlcs f'rn S. Sebastião ; Manoel
Joaquim l'crcira Guimarües, resitkntc em S. Simão,
na Província tlc S. J'aulo; .Manoel José tlo Carvalho
nastos, José ncnto Dias de C;Ü'valho, Antonio nihciro
da Silvn, João tle Souza Paupcrio, Fl'ancisco Pcn~ira
da Bocha Pnranhos, nchniro José da Silva Nello, c
Antonio José Ferreira tla Silva, residentes em Porto
Alegre ; Dr. Frnncisen de Assis Pcrcirn de Not'Otllln,
rcsitlento em r.ruz Alta, na Provinda 1lo Rio Gmnlln
do Sul; Ernilio Pinto de Almeida c Castro, Francisco Jose lle 0\ivrira. Francisco llilario de Castro,
e Manoe\1los Santos Hotlrip;ues, residentes na mesma
Província; Manoel José ~Inrtins tla Costa, João Hotlt·igncs l'icnnço, José de Almeitla c Silvn, Fmncisco .Tosó de Alnwitln, Miguel Joar\nim de Cnstw,
Frmwisco Jost'~ 1los Hcis, Joaquim t c Souza H<~ mos,
.José Albino da Silva, Antonio Josó tla Costa Lima,
cnsados to<lns cstc·s com nrnsileims, c ninda Joaquim Antonio Ah·cs, e .TmJ~ llrancisco Nt•gnlho, rcsitlcntc~s todos 1111 l\Tuni<'ipio de Cuml'llpt'!, eonwrca
tle r.uimnrães; Jnaqni11l .Jos6 Hodrignes Lim;1, e
Jonquim Coelho, residentes na Cidade 1lc S. Lui7"
na Provint:ia do 1\l;u·nnlt:-to; Domingos l'rrciru Espinheira, resitlPnl:\ na Cid:-Hic rll~ S. ~nlndor, na
l'rovincin da B:1hia; Francisco ,\nlonin Hndrigucs
Guimarücs, Fnmcisco Quirino naslos, Antonio Leit1~
de Azevedo, c Mantwl Ju:11p1illl Barhoza, l'l'Sidcntes
na mesma l'ro\incin; C:yprinno Ezequil'l dr~ ,\lnwida
Falcão, Jonquim Angnslo 1\Iaellado, José Torquato
Nognnira de Souzn, .José Antnni:,) lionr·;~\ves, ~Tannel
Hod rigucs r\ e Miranda, lll'l'nartlo A\~·es da Hol"l1a
Parnnhos, .T oaq uim Alvcs Pinto, J o só Pinltt•iro Borges,
Cnlllillo de Souza Silva, AIPxandrc de Cnslro Bandeira, c Polyl'nrpo 1le .Jesns Silva, rcsidrnles na l'rovineia do Espírito Sm1lo; Anlmlio José de Souza Carvalho, ensado com Drasileirn, c Francisco Domingo~
Guimarães, residentes na Vroviih·ia tln l'nrallvha
do Norte ; José Dnmião de Souza 1\Iello, rcsidCnte
na villa rio Jartlim, na Província tio Hio Grande do
Norte; Luiz Antonio de Avcllar, resitlentc em Sm1to
Antonio do Carangolla; Joaquim José da Silva Lima
e Luiz Lopes lHos, resiLlentcs na Cidade ela I<ormign'
na Provinein llc .Minns Goraes; Frnn<"isro Lourcner;
Martins rle Arnujn, Manoel Antonio de Barros, Vrnneisro !la Hncha \linmdn, Antonio Pl'rPim d" .\n-

-
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tlratle Bastos, ca~<ttlo com Brasileira, resilleules no
Município da Côrte ; Antonio José de Abreo Cesar,
João Antonio I>creira, Francisco Justino Figueira,
residentes em Vassomas; José Maria da Paixão, residente em Barra l\Iansa ; Dr. José Ferreira da
Cunha, residente em Pirahv; José Antonio Serpa,
residente em Cantagallo; Mathiab de Freitas Maciel,
residente em S. João da Barra; Antonio Dias Lessa,
casado com Hmsileira, residente na Parahyba do
Sul, na Província do Rio de Janeil'O; Antonio de
Araujo Couto, marinheiro da Armada Nacional ; João
Coelho de Souza, c Antonio Moreira de Mesquita, ca!;)ados <·om Brasileiras, c José Vasqucs dos SantO$;
aos subdilos Inglczcs Edgardo Walker, residente
no Hio tic Janeiro, c Alexandre Giddc, c Santiago
Wilson; aos subllitos Prussianos Guilherme nanckasan, residente no Rio de Janeiro; Carlos Kammen, residente na Província do H.io Grande do Sul;
João Luiz llcrbet, residente na Côrte; aos Allemães
Frederico llummcl, residente em Lorena, na Província de S. I>aulo ; e Augusto Otto Luiz de nertin,
rcsidC'nte em S. Fidelis, na Província do Rio de Ja·
neiro; ao subdito .Francez Julio Francisco Bcrrant,
residente no l'residio, na Província de Minas Geraes;
ao Ilanoveriano Dr. Fl'edcrieo Augusto Ilotop, residente na llagagcm, na mesma Província; c á Oriental D. Izabel de la Penha, residente na Côrte.
Art. ~-" l'icüo revugmlas todas as disposições em
contrano.
José Libl•ralo Barrozo, do Meu Conselho, l\linistro
e Seerclnrio !le Estado llus 1\egocios llo Imperio,
assi111 o leJJ!1a cnleudiilo e i'al'.a exeeular. Palaeio
do Hio de .Janl'Ít'o <~Jll dczilllOV<~ de Sclembm tle mil
oitocentos scss<~nla c quatt·o, quadragc:-;imo terceiro
da InLlepuudcnl·ia t' tlu Imperio.
Com a Rubrica lle Sua Magcslalle o Imperador.
José Li l;cNtf o DmTo:::o.
FJ"ancisco José Fui'l a do.
Sullado na CllmH~~·llaria rlo Impcrio em 26 rle Setembro de I RGí .-Joi'io Cal'iano da Silra, Dircctor
Geral interilltJ.- HcgistraLlü.
T'uh\ic;1do 11;1 St'l'l't'laria llP Estado dos Nc~goeios
do Irnpcrio t'lll :;o dt· Sl'!cmhro de 1Slií.- Fausto
..\ U(] 11S(Il 1lr> J ,I/IIÍ(!1'.

DECHETO N. L2:lG-tlc 20 de Sdcmhro de 186!L
Autorisa o 1\linistro r. SPrrctario de Estado dos Ncgocios do Imperio
a IIPspendcr a quantia 1le '.!.586:0008000 rom os eneargos determinados pda Lei n.o 1.<.'17 de 7 de Jnlho do corrente anno.

Hei por hem S11nccionar c 1\lmlllar que se execute a Rcsoltwilo sPguintc da Assemhl1~a Geral Legislativa:
•
'
Art. 1. 0 O .Ministro c Secretario de Estado dos Ncgocios do Imp1)rio ó autorisado a despender com
os encargos detPrminados pela Lei numero mil duzentos e df'zascte de sete de .Julho do corronl(~
anno, n qtwntia 1k ~iUi80:000~ooo, a saber:
§ 1.° Com a do1n6ío de Sua i\llozn
lmpcrial a Sonhora·'n. Iznbel. ..... .
1!jO: 000~000
~ 2.° Com o aluguel ele prcLiios para
a lJ:~bitaçi'10 dn Sun Altezn Impcrwl c
seu Augusto Consorte .............. .
18:000$000
~ :1." Com a acqnisi~iio de prcdios
pnm o nwsrno fim, cessando nr•slc
easo a dcspeza 1lo parngr11plto anlc•·odenlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:wo: OOOHOOO
~ L o Com o (:nxoval o outms objr!'los do S('niç:o dos Augustos Consortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
200: 000~000
~ !).° Com a (lolllt,:iín de Sna All!~za
" Senhom D. Lropoldinll...........
11iO:OOO~OOO
~ G.o Com o lllllgllf'l de pn:dios para
stw lwhitação o do Augusto Consort.e.
18:000$000
.~ 7." Com a aeqnisição de predios,
como no paragwpho terceiro.......
::100: OOOflOOO
~ S." Com o PllXOVIll e outros ohj~:clos dn son iço. · . . . . . . . . . . . . . . . • .
200: OOOflOOO
§ \1.° Com o dote do Snll Alt.r'zn, no
r11so de sallir pnra t'ríra do lnqwrio,
cessando f'lllito ilS rlrspezas rllls paragrnpltos !i. G." c 7.• •.••..•..••.. 1.200:000~000
~ 10. Com llS nrp;or.inci'íes relalivlls
ao casamento o corlt o lr;msporte dos
Augustos ConsortPs, rw fôrma llo nrt.
!l." rln Lri n." 1G6 de 29 de Setembro
dr~ 1~'10................... .. . . • . .. . .
liO:OOO~OOO
Art. 2." E' o c;on·r·nn igu;~lmrmle <III!OI'is:ldo ;l )'(~(l1~7.:11'_ as_ opcr:HJH:s dP l'l'Pdiln que forPm para eslt'
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ArL 3. o Jlieiío revogadas as disposiçóes em contrario.
José Uberato narrozo, do Meu Conselho, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio,
assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio
do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil
oitocentos sessenta c quatro, quadragesimo terceiro
da Indep_endencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade

CJ

Imperador .

.José Libcralo Barrozo.
Francisco .José Furtado.
Sellada na Cilllnccllnria do Imperio, em 26 dP
Setembro de 1RliL- .João Caetano da Silra, Dircctor Geral interino.- Registrado.
Puhlicndo na Secretaria de Estado dos Negocios
do Irnpcrio em 30 de Setembro de 186&..-F'austo
August+J de Aguiar.

LEI N. ·1.2:!7.- Em 21 de Seleml•ro

dr~

1861.

Reforma a Ll'gislnção llyt)otherarin , c <'Stnhclccc as bases rlas

sucirdadrs de rrrdito real.

Dom PPdro por graça de Deus c unnnimc acela-·
mncüo dos povos, Imperarlor Constitucional c DPfcnsor Perpetuo do Brasil. Fazemos sahcr a todos
os Nossos suhrlitos que a Assrmbléa Geral <lceretou,
(' Nós queremos a Lr·i seguinte :
TlTllLO L
lJis jiOsirDcs
h<~ ontras
PS(;l\!l')t•t't',

Art. ·1." N,·,o
f'S((l

Lf•j

[JCIYlt'S.

l•ypotlwras :wtúio

:1:-.

qur·

-70Arl. 2: • A ltypotheea é regulada só mente pela !~_ei
civil, atnda IJLIC algum ou todos os credores sc.Jao
comrnereiantes. J?ieão derogadas as disposições do
Codigo Commcreiul, relativas ú hypotheeu de !Jens
de raiz.
§ L" Só podem ser ohjeeto de hypotheca:
Os immovcis.
Os accessorios dos immoveis com os mesmos immoveis.
Os escravos e anímaes pertencentes ás propriedades agrícolas, que forem especificados no contracto, sendo com as mesmas propriedades.
O domínio directo dos bens cmphitcutícos.
O domínio util dos mesmos bens independente tla
licença tlo senhorio, o qual não perde, no caso de
uliena~,:ão, o direito de opção.
§ 2." Sào nccessoríos dós immoveis H 0 Ticolns:
Os instrumentos da lavoura c os utensílios das fabricas respcctiYns, adherentes ao solo.
~ a. o O pre~{o, que no caso d0 sinistro fõr ~levido
pelo segurador no segurado, nüo sendo npphcado á
reparação, fica subrogado ao immovel hypotheendo.
Esta disposição é applicavel á desapwpriação por
necessidade, ou utihdade publica , assim como a
inclemnisaçüo , pela qual for responsavel o terceiro
em razüo da perda ou deterioraçüo.
~ L" Stí ptÍLle hypotltecar quem póde alhear. Os
immoveis que nüo podem ser alheados, não podem
ser li,Y[Wtlt ee;ulos.
§ G." Fi6to em Yigor as disposições dos arts. 26
e sr'gninles do Codigo Commercial soure a capacidade dos menores e mulheres cnsadns commcrei~ut.cs , para ,h.ypothccaren,t os i:ullH~veis.
b." O domuno supcrvcmcntc n;yahd<l, desde a
insnip\:ilo, as hyvothccns eontrnhidns em !Joa fé
pelas.pt·ssons, que con1 justo titulo possuiüo os immovt'Is llypothccados.
7." Nilo só o fiador, port'~m lambem qunlquer
ll'rcqiro, ptílle li,Y[HJlhecar seus bens pela obrig<u;ão
allww.
~ 8." A liypotlicca ou 6 legal ou convencional.
~ n. o As hypolhecns, ou legncs ou convencionaes,
süuw11lc se regulüo pela prioridade. Esta 6 dctcrminadn pula data ou pela inscripc·ão uos termos cstahPiccidos por \;~;ta Lei.
•
~ ,tO. A' t;xct•pt:;lo das II,Y\lotlwcas !Pgaes (art. :l.")
que ni10 forem '-'"['t'~'iaJi~;<v ns , neulnumt lt,YJIOlhen•.

s
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goza tlt~ prel'cn·Heia , senão quanto nos bens a C{lh~
ella se rel'ere oxislentes ao tempo do contmcto .
. §.H. São nul!as as hypothccas de garantias de
dividas contralndas antcnormente á data da escriptura, nos quarenta dias precedentes á época legal
da quebra (art. 821 do Codigo Commercial).
§ 12. Fica derogmlo em sua segunda parte o arl.
273 do Cptligo f.ommercial.
·
CAPITULO I.

Da llypolhrca lmal.
Art. 3. Esta llypothcca compele:
.
§ 1.• A' mllllH~J· casatla sohrü os immoYcls do ma0

rido;
Pelo dotn;
Pelos conlr;1cl.os anle-nupcincs uxclusivos da communlliío;
Pelos bens provcnif•n1cs <k IH•r::mr,n, lt•gndo, ou
doaçiío que lht~ ;wonln<;iío 11<1 conslnncia do rnalrimonio, se cs!ps h!'IIS 1'orPm 1leixndos com a !'lausula
de não scrPm conJlllUilicados.
~ 2.• Aos Tn1~11on•s P inl!•rdictos sobre os immovcis do lntnr uu eur<~dor.
§ :1.• Aos lilllo::; nwnon~s sollrP os imn1on•is do
pai, q11c admit1istrou os lll'ns nw11~rnos ou ;Jdn~n
ticios dos llli'Stlll\~; lillws.
§ L" Aos lill11~S tll!'lllm's do prinwim mnlrimnnio
sobre os immoYt·is do p<~i ou ;ni'1i, qtw passa a segundas nupeins, tPndo hcnlado !Jcns de algum filho
daqnclle nwtrimonio.
§ 5.• A t:'lzcnda publien geral, provincial c municipal sobre os imn1nYcis dos seus tlwsoureiros, collcctores, administrntlores, cxactores, prepostos, rendeiros, eonlraelarlorcs e Jiadorcs.
§ 6." Ás Igrejas, Mosteiros , M~sericor~lias c f.orporaC'ôes tle ~Jüo-morla, sobre os unmovms dos seus
lllcso'urciros, pn~poslos, proeumdorcs c syndicos.
§ 7.• Ao Eslndo c aos olremlidos ou seus herrleims,
so:Urc os immoveis 1lo criminoso.
§ R. Aos cohcrdeiros pela gnrantia do St:tl quinhão, ou toma t\<1 partilha sohrc o immovd da l~t•
rança ajud i<'ndn nn IIPl'dPirn rPpmwnlt•.
0

-72§ 9." Os dotes ou contractos anle-nupciaes não
valem contra terceiro :
Sem escriptura publica ;
Sem expressa exclusão da communhão ;
Sem estimação ;
Sem insinuação nos casos em que a Lei a exige.
§ 1o. Exceptuadas as hypothecas legaes das mulheres casadas , dos menores e intcrdictos , as demais devem ser especialisadas.
§ 11. As hypothecas lcgaes das mulheres casadas,
dos menores e interdictos são geraes, comprchensivas dos immovcis presentes c futuros, salvo se
forem cspeciulisadas, determinando-se o valor da
responsabilidade,' c os 1m moveis a ella sujeitos.
Os Regulamentos estabeleceráõ a fórma desta especialisaçflo.
.
§ 12. Não se considera derogado por esta Let o
direito , que ao cxequcnte compete , de proscguir
a execução da sentença contra os adquirentes dos
bens do condcmnado ; mas , para ser opposto a
terceiros conforme valer, depende de inscripção
(art. 9.")
CAPITULO li.

Das hypothecas conDencionaes.
Art. L" A hypotheca convencional deve ser especial, com qu~nlia determinada e sobre bens presentes.
Ficão prohibidas e de nenhum effcilo as hypolhccas gcracs c sobre bens futuros.
§ 1. • A hypotheca convencional deve indicar nomeadmnente o immovel ou immoveis em os quaes
e.ll~ consiste, assim como a sua situução e caractensticos.
~ 2.• A hypotheca convencional comprehendc todas as bemfeitorias, que accrescerem ao immovcl
llypothecaclo, assim como as acccssõcs naturaes nas
quaes sn considcrão incluídas as crias nascidas das
1•scravas hypolhccaclas.
~ :J.• No caso de que o immovel ou immoveis hypother;ndos .P.PrPção ou sotrt·üo deterioração que os
tonw lllSltlhcwntPs parn sPgnrntH:n dn dividn, p!'ldP
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o credor demandar logo a mesma divida , sP o do~
vcdor recusar o reforço da bypotbeca.
§ 4. • Os contmctos celebrados em paiz estrangeiro
não· produzem hypotheca sobre os nens situados no
Brasil , salvo o dtreito estabelecido nos tratados, ou
se' forem celebrados entre Brasileiros , ou eíll f8VOr
deUes nos Consulados. ~om as·solemnidades e cori·
diçêes que esta Lei pre~e~
§ 5.u Quando o creâito fôr indeterminado, a inscrlpção só poderá ter lugar com o"'valor estimativo
que o credor e o devedor ajustarem expressamentP.
§ 6.• A escriptura é da substancia da hypothcca
convencional, ainda que scjão privilegiadas as pessoas que a constituírem.
§ 7.• O devedor não fica pela hypotheca inhihid,,
de bypothccar de novo o irnrnovel, cujo valor exceder ao da mesma hypotheca, mas neste caso rc;lJizando-se o pagamento de qualquer das dividas , u
inuh.ovel permanece hypothecado ás restantes nüo
só em parte mas na sua totalidade.
§ s.• O immovel eommum a diversos proprictarios
não póde ser hypothecado na sua totalidade, sem
con~entimento de todos, mas cada um pódc hypolheGtJ.r individualmente a parte que nellc tiver, se
fôr divisível, e só a respeito dessa parte vigorará
a indivisibilidade da hypotheca.
§ 9.• Quando o pagamento a que está sujeita a hydevedor
potheca fôr ajustado por prestações c
deixar de satisfazer algumas dellas , todas se reputaráõ vencidas.

o

TITULO H.

Dos pí'Ü,ilcgios e· dos onus reaes.
Art 5.• Os privilcgios não comprchendidos nestn
Lei, referern-sc :
Aos moveis;
Aos immoveis não hypothecados ;
Aó preço dos immoveis hyJ?othecados, depois de
paO'as as dividas hypothecanas.
f L• Exceptuão-se da disposição deste artigo os
eredilos provenientes dns df's1wzns ~~ c·uslns judiLns

rn: 1RM
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+·raf's feitas parn exeussuo tlo immowl hypothct<Hkr,
as quaes serão deduziJ:ls precipumneule do prol·lw·to do mesmo immovel.
~ 2." Conlinuão em vigor as preferencias estabelecidas pela legislação actual tanlo a respeito do~
bens moveis , semoventes e immoveis 11ao hypothecmlos, como a respeito do preço dos immoveis.
hyP.othecadOS depois ·âe {Jagas as diVidaB hypothe{'RflaS.
Art. 6. • S~men\e se considerã.o Ql!US reaes;
A servidão~
O uso;
A habitaçlío;

O antichrese;
usofructo ;
O fôro;
o lesado de prestaç·ões ou alimentos expressamente consignado no immovel.
§ 1.• Os outros onus que os propri~tarios impuzerem aos seus predios se haverão como pessoaes, e
ni:ío podem prejudicar aos credores hypothecarios.
§ 2.• Os referidos onus reaes não poâem ser oppostos aos credores hypothecarios, se os titulos respectivos não tiverem sido transcriplos antes· da~ hypothecas.
§ 3. • Os o nus reaes passão com o immovel para
o domínio do comprador ou suecessor.
§ 4. • Ficá a salvos, independentemente de transeripção- e inscripção e considerados como onus
reaes, a decima e outros impostos :r:espectivos ae5
immeveis.
§ 5.• A disposição do ~ 2.• só eomprehende os
onus reaes instituídos por actos intet·vivos, assim
e o mo as servidões adquiridas por prcseripção, sendo
a transcripção neste caso por meio de justificação
julgada por sentença ou qualquer outro acto judicial declaratorio.
~ 6.• O penhor de escravos pertencentes ás propriedades agrícolas, celebrado com a clausula consi'ituti, tambem não poderá valer contra os credot't•s
ltypothecarios, se o titulo respectivo não IOr transnipto nntqs do ltypotheea.
O

TITULO III.

Do 1·egistro ,ueral.
ArL V O rcgrstro geral eotn.prehende:
A transcripçtio dos titulos da tt·ansmissão dos immoveis susceptivds de hypothec~t 'e a instituição
.tios onus reacs.
A ir~sct'ipcão elas h~'po{heeas.
~ 4•0 A triinscripção c iuscripção devem ser feilíls
na Comar·ca ou Comarcas onde forem os bens siluados.
~ 2. 0 As dcspczas da transcrip~iío incumbem <l<'l
adquirente. As dospczas Ja inscripção compelem
ao devedor.
§ 3. o Este registro fica encarregado aos Tabelliães
creados ou designad-os pelo Decreto n.• 482 deU
de Novembro de f 84&.
1.:.\PlTI.:LO I.

Art. 8." A transmissão cntrevivos ~1or título ()qerol'4o on grntuito dos bens susceptíveis de hyp~
thecas (art. 'V § t.•) nssim como a insliluiçiio dos
onus rcaes (art. 6.") não opcrão seus elfeitos arespeito de terceiro, senão pela transcripção e dcsda
a dala della.
~ f. o A transcripção será por extracto.
§ 2." Quando a transmissão fôr por escripfo pnrticular, nos casos em que a legislação actual 0 per~~
miltc, n:ío poderá esse escripto ser transcripto, sü
dHIIe não constar a assignatura dos contrahentcs reconhecida por tahelliüo. e o conhecimento da siza.
§ 3.• Quando as partes quizerern a transcrip1;fío
dos seus títulos ve~·bo ad ve1·lmm esta se farú "em
livros auxiliares aos quaes serú remissivo o dos
exl.r11dos, porém neste c nt'lo naquellcs 0 que se
''POntar;íô as cessões c qnaesquN inscrip!Jies c
occurrencias.
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~ 4." A transcripção não induz a prova do domínio que fica salvo a quem fôr.
~ 5.• Quando os contractos de transmissão de immoveis que forem transcriptos, dependerem de condições, estas se não ~o.verã~ p~r cumpridas ou r~sol
vidas para com terceiros, se nao c::mstar do regtstro
o implemento ou não implemento dellas por meio
de declaração dos interessados fundada em docu-mento legal, ou com notificação da parte.
~ 6. • As transcripções terão seu numero de ordem
P á margem de cada uma o Tabellião referirá o
numero ou numeros posteriores, relativos ao mesmo immovel, ou seja transmittido integralmente ou
por pari es.
~ 7.• Nos regulamentos se determinará o processo
c esc ri ptiH'nção da tro.nscripção.

CAPITCLO li.

Da inscrip;,ão das hypolhccas .
.\ rt. 9." As hypolhecas legaes especinlisadas, assim corno as convencionaes, sórnente valem contra
terceiros deste a data da inscripção.
Todavia as hypothecas legaes não especialis:H1ns
!las mulheres casadas, menores e interdictos serão
inscr\ptas, posto que w.m inscripção valhão contra
h~J'('eJl'OS.

~ i. • São snhsistentes entre os contrahcntes, quacs·
quer hypol.hecas não inscriptas.
~ 2;" A ills~ripção, salva a disposição do art 11,
valera por trmta annos, e só depende de rcnovacJic findo este pmzo.
_Nesta •lisposição não se comprehenfle a inscripe,:ao, ela ltypolheca da mulher casnrlll, e tlo irttcrtlieto,
a qual subsistirá por todo o tempo do casamento
ou intcrdicçüo.
~ 3. o Um anno depois da cessação da tutclla on
curalclla, da dissolução do matrimonio, ou scprtr<H:-lo dos COf!.iugcs! cessa n hypotheca leg{ll dos
JllPIIores, dos 111lerdwtos, n da mulher rnsada salvo
liavPIHio I{IH'slões JH'Ildentcs.
'
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·í.." As inscripçiícs serão feitas pela ordem em
que forem rcquer1dns.
Esta ordem é designada por menores.
O numero determma a prioridade.
§ 5.• Quando duas ou mais pessoas con<:orrerem
ao mesmo tempo, as inscripções serão f~itns ,-aeiJ
o mesmo numero.
,.,o mesmo tempo quer dizer de manhã das seis
horas até ás doze, ou de tarde das doze até as seis
horas.
,
~ 6.• Não se dá prioridade entre as inscripçõcs
do·mesmo numero.
~ 7.• A i!Jscripção dahypotheca convencional compBte aos mtcressndos.
§ 8. • A inscripção da hypotheca legal compete ~os
interessados e incumbo aos empregados publicos
abaixo designados.
§ 9.• A inscripção da hypotheca legal da mulher
dc,·c ser requerida:
J't•lo marido;
l)clo pai.
~ to. Pódc ser requerida não só pela mulher c
pelo doador, como por qualquer parente della.
§ 1 f. Incumbe:
Ko Tabellião ;
Ao Testamenteiro ;
Ao Juiz da Provedoria;
Ao Iniz de Direito em correição.
§ f2. A inscripção da tutella ou (:uratella devo
ser requerida :
Pelo tutor ou curador antes do exerci cio;
Pelo testamenteiro.
§ 43. Pódc ser requerida:
Por qualquer parente do orphão ou intcrdicto.
§ t 4-. Incumbe:
Ao Tabellião;
Ao Escrivão dos Orphãos ou da Provedoria;
Ao Curador Geral;
Ao Juiz de Orphãos ou da Provedorin;
Ao Juiz de Direito em correição.
~ 4!j. A inscrÍJl\~ão da hypotheca do criminoso pôde
ser requerida pelo ofTcndido, e incumbe:
Ao Promotor Publico;
1\o Escrivão;
Ao Juiz do processo c execução;
Ao Juiz de Din~ito em corrdção.
~ 16. A in se: ri IH~;io da hypothc~::a das corpor;u;õcs

--n,k miio murlJ d~' 1: ser reqmTiJa por aquclles que
~~s adminislráo, e incumue:
Ao Escrivão da Provedoria;
Ao Promotor de Capellas;
Ao Juiz de r.apellas;
,;\o .Tuiz de Direito em correição.
~ 17. A inseripção da hypotheca do:pai deve ser
re'luerida pelo pai. ·
·
§ 18_. Póôe ser requerida por qualquer parente
do pa1.
~ i9. Incumbe:
Ao Escrivüo do inventario ou da Provedoria ;
Ao Tahclliüo;
Ao Juiz de Orphãos ou Jn Prnvedol'ia;
Ao Juiz de Dir·eito ern COJTCit:<\o.
~ 20. A inscripçiio das hyputhcens dos rcsponsaveis da Fnzenda Publica incumbe aos empregados;
que forem designados pelo Ministcrio da Fazenda,
«'. de,·e taml.Jcm- ser requerida pelos mesmos res..:..
punsavcis.
~ :21. Todos os empregados aos quacs incumbem
as referidas inscripções, ficão sujeitos pela omissáo
ú responsabilidade civil c criminal.
§ 22. O testamenteiro perderá á beneficio das l)CSsoas lesadas a vintena que poderia perceber; c o
marido (~ 9.•), o tutor c curador(§ 12), aquelles que
administ1·ão as corporações de mão-mortn (§ i 6), o
pai (§ 17), e os responsaveis da Fazenda Publicn (~ 20)
ficão SUJeitos ás penas de estellionato pela omissão
da inscripção, verificada a fraude.
~ 23. A inscripção de todas as hypotheeas espcl'ialisarlas será f~tta em um mesmo livro, mas a
inseripção das hvpothecas legues, não cspcdali:;udas terá livro proprio.
~ 24. A inscripção das bypothccas convencionacs
e legues espeeialisadas deve conter:
O nome, domicilio c profissão do credor;
O nome, domicilio e profissão do devedor;
A data e natureza do titulo;
O valor do credito ou a sua estimação ajustada
pnlas partes;
A época do vencimento;
Os JUros estipulados;
A situaçi\o, denominação e característicos do irnmovcl hypolhecado.
.
O credor, a\óm do domicilio {lroprio, poderá clesi:;nar outro owk seja notilic<l( o.

~ 1a. A iuseript_:üo das llypolllcras logaeg n:-10 es·
pecialisadus deve conter:

O nome, domicilio e pi'Ofissão dos responsavcis;
O nome e domicilio do ot·phão, do fHho, da mulher
e do criminoso ;
O emprego, titulo ou razão da responsabilidade,
e- a: data respectiva.
,
I -i6. Os livros da inscripção serão divididos em
tantas colúmnas quantos sao os re~uisitos de cada
uma das inscripções, tendo além du.;to uma margem em hranco tão larga como a escripta, para
nella se lançarem as cessões, remissões e quaesquer occurrencias.
' i ~7. A's hypothecas Jegaes sujeitas á especialisação e inscrJpciio, assim como a hypotheca judicial (art. 3. § "12) será concedido um prazo ra~.o~:el, que não excederá a 30 dias, para verilicadío
dos ditos actos, o qual correrá da data do. titulo
de hypotheca.
Dentro do prazo marcado não serão inscriptas
outras hypothecas do mesmo devedor.
· Para esse fim as referidas hypothccas serão prenotadas em livro especial.
- § 28. Além dos livros das inscripções e d<HJUCllcs
que- os regulamentos determinarem, havera dous
grandes livros alphabeticos, que serão indicadores
dos outros, sendo um dclles destinado para as
pess~as _e o outro para os immoveis referidos nas
mscr1pçoes.
·
§ 29. O Governo determinará as formalidades da
inscripção, conforme a base deste artigo.
0

TITULO IV.

])os e/feitos das hypolhecas e suas remissões,
Art. 1 O. A hypotheca é indivishrel, grava o immovei ou immoveis respectivos~- inlegralmtmte, c
em cnda uma das suas partes, qualquer que seja
a pessoa em eujo poder se acharem.
§ 1.• Até a transr~rip~;iío do titulo da transmissão
lodas as lJI~ÇÕPS são COIIlfWI.entes C válidas f~OIIIra
~~

proprietarin prirnitiYo,

'lUt'J" qw• ftlt· n dt•IPlllor,

P P\Pf[Hin•1s

!'ontra qttt•m
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*2." Ficão dPrngadas :

A exccpçüo de excussão (art. ·1 ~ § 3. v);

A faculdade de largar a hypotheca.
~ 3.• Se nos 30 dias depois da transcripção ~ adquirente não notificar aos credores hypothecarios
pam a remissão da hypotheca, fica obrigado:.
A's acções que contra elie propuzerem os crc~lores hypolhecarios parn indemmsa-;:ão de perdas
e damnos;
A's custas e despezas judiciaes;
A' differença do preço da avaliação e adjudicação,
se esta houver lugar.
O immovel será penhorado e vendido por conta
tlo adquirente, ainda que elle queira pagar ou depositar o preço da venda ou avaliação. Salvo:
Se o credor consenlir;
Se o preço da venda ou avaliação bastar para
pagamento da hypo&heca;
Se o adquirente pagar a hypotheca;
A avaliação nunca será menor que o preço da
venda.
0
~ 4-. Se o adquirente quizer garantir-se contra o
efl"eito da excussão da hypotheca, notificará judidalmenle, dentro dos 30 dias, aos credores liypothccarios o seu contracto, declarando o preço da
nl~cn~lção, ou outro maior para ter lugar a renussao.
A notificação será feita no domicilio insci·ipto,
ou por editos, se o credor ahi se não achar.
~ 5." O credor notificado póde ref}uerer, no prazo
a~signado para opposição. que o immovel seja liutado.
§ 6." São admittidos a licitar;
Os credores hypothecarios ;
Os fiadores;
O mesmo adquirente.
§ 7." Não sendo requerida a licitação, o prrrn
da alienação, ou nquelle ryue o adquirente pr·ÔfHlz~r, _ se ha~erá por defimtíyam~nt_c fixado para
l'enussao do tmmovel, que flcara hvre de hypotllecas, pago ou depositado o dito preço.
§ s.• O adquirente que sotfrer a desapropriação
do i mrnovel, ou pela penhora, ou pela licitação,
que pagar a hypotheca, que paga-la por maior pr·eço
IJLW o da alienação por causa da adjudicaç:ií.o, oLJ
d_a lieitaçiío, que supportnr custas n rlespnza!:t jufli!'l<ll',;, t•·m <H't.:fío l'PgTr_•s-;int contr·a o ,·,·nlledor.
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§ 9." A licilaçiio não póLio exceder ao quinto d<t
avaliação.
§ w. A remissão da hypolheca tem lugar ainda
não sendo vencida a divida.
§ 11. As hypothecas legaes não especialisadas
não são rem1veis, salvo mediante fiança.
A hypotheca legal especialisada é remível na fórma deste titulo, tlgurando pelas pessoas a que ella
pertence , áquellas que pela legislação em vigor
forem competenlrs.

TITCLO \'.

na c.rt incção rlas hypothecas e cancellamcíllos das
trnHsc;'ipr;ücs r insc?'ipçrJcs.

Art. 11. A hypothcca se extingue:
§ 1.• Pela extincçào da obrigação principal.
§ 2. • Pela destruiçüo da co usa hypothecada, salva
a disposi<!ão do art. 2.• § 3.•
§ 3.• Pela renu_nc~a do credor.
§ 4-.• Pela rem1ssao.
§ 5.• Pela sentença passada em julgado.
§ 6.• A extincção das hypothecas só começa a ter
cffeito depois de avel'bada no competente registro,
c só poderá ser attendida em juizo á vista da cerlidüo do averbamento.
§ 7." Se na época do pagamento o credor se não
apresentar para receber a divida hypothecaria, o
devedor liberta-se pelo deposito judicial da importancia da mesma divida e juros vencidos, sendo
por conta do credor as despezas do deposito, que
se fará com a clausula de ser levantado pela pessoa.
a quem de direito pertencer.
A prcscripção da hypolheca não póde ser independente e diversa ria prescrip~ão da obrigação
principal.
·
- Art. 12. O cancellamento tem lugnr por convcnçãt)
'dns part0s. r- sr-nlf'nr:a dos .T11izes c dos TrihunnPs,
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Das cessües e sub'i'O!Jarties.
Art. 13. O cessionario do credito hypothecario
ou a pessoa validamente subrogada no dito credito,
exercerá sobre o immovcl os mesmos direitos, que
competem ao cedente ou suhrogante, e tem o direito de fazer inscrever á margem da iuscripção
pt'incipal a cessão ou subrogaçào.
As cessões só podem ser feitas por escriptura
publica ou por termo judicial.
§ L o Constituída a hypotheca conforme o art. 4. o
§ 6. ou cedida conforme este artigo, podem sobre
ella as sociedades, especialmente autorisadas pelo
Governo, emittir, com o nome de letras hypothecarias, titulos de dividas transmissíveis e pagaveis
pelo modo que se determina nos paragraphos seO'uintes.
;:, § 2. As letras hypothecarias são nominativas ou
ao portador.
§ 3. o As letras nominativas são transmissíveis por
endosso, cujo elfeito será só mente o da cessão civil.
~ 4. O valor das letras hypothecarias nunca será
inferior a 100$000.
§ 5. 0 Os emprestimos hypothecarios não podem
exceder á metade do valor dos imrnoveis ruracs
c tres quartos dos immoveis urbanos.
§ 6. o A emissão das letras hypothecarias não poderá exceder a importancia da divida ainda não
amortizada, nem o décuplo do capital social realizado.
§ 7. o Os cmprestimos hypolhecarios são paga veis
por annuidades calculadas, de modo que a amortização total se r.ealize em 1O annos pelo menos
c em 30 no max1mo.
~ s.• A annuidadc comprehcnde:
O juro estipulado;
A quota da amortização ;
A porcentagem da admini<;tração.
§ 9. Nos estatutos das sociedades, os quaes serão
SUJeitos á approvação do Governo, se determinarA:
A circumscripção' territorial de cada sociednde
0

,

0

0

0

O morl0 dn ll.Ynlinr,:io tln prnprir;dndP;
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A tarifa para o calculo da amortização c porcentagem da administração ;
O modo e condições dos pagamentos anticipados ;
O intervallo entre o pagamento dns annmdades,
e o dos juros das letras hypothecarias;
A consiituição do fundo de reserva ;
Os casos da dissolução voluntaria da sociedade,
e a fórma e condições da liquidação ;
O modo da emissão e da amortização das letras
hypothecarias ;
·O mouo da annullação das letras remidas.
§ 10. A fulla de pugamento da annuidade autorisa a socicuade pnra exigir não só esse pagamento,
· mas lambem o de toda a divida ainda não amortizada.
§ 11. Os emprestimos hypothccarios sfw feitos em
dinheiro ou em letras h~'pothecarias.
§ 1:2. O capital das sociedades, e as letras lJypothecarias ou a sua transferencia, são isentas de
sello proporcionnl.
A arrematação ou a adjudicação dos immoveis
para pagamento da sociedade é Lambem isenta dn
siza.
~ 13. O portador <la letra hypolltccaria só tem
acdío conlrn a socíPdadP.
~ H. As sociedades, de que trnla esta Lei, não
são su.\citas á fallencia commercial.
Verillcnda a insolvahilidade a rcquC'rimenlo do
Procurador Fiscal do Thesouro Publico ou das Thcsourarias, aos quaes os credores devem participnr
a falta de papamcnto, o Juiz do CiYel do domicilio,
rro~euel!do. as diligencia.•;;. nC'Cessnrias, decretar{\ a
liqmdaçao forçada da socl8dade.
Deste despacho haverá aggravo de J?clição.
Decrela<la a liquidação forçada sera o estabelecimento confiado a uma Administração provisoria,
composta de tres portadores de letras hypothecarias, e de dous aceionistas nomeados pelo Juiz,
§ 15. O Juiz convocará os portadores das letras
hypothecal'ias pura no prnzo dP ·1 1J dias nomearem
11ma administraçiio que tome ronla do cstahelN·imento para sua liq111daçiio rletinitiva.
~ 1H. Estas sociedades, alé~m rla operação fundamental dos <'mprestimos por longo prazo, pagaveis
por annnidadPs, podem :
1.• Jiazcr· <:mprestimos sobre hypothecas a curto
prazo <:IJnl u11 s<~lll ;mwrliz;u;5n.

2.• Hecchcr depositas e1n co!lta COJTCiite tie eapitacs com ou sem juros, empregan<lo estes capitacs por prazo que não exceda a \lO dias em ernpresttmos garantidos por letras hypothecarias e por
apolices da Divida Publica ou na compra c desconto de bilhetes do Thesouro.
Estes depositas só podem ser retirados com pr<'~
vio aviso de sessenta dias, e nüo excederúõ a importancia do capital realizado.
~ 17. A letra hvpothccaria pt•cfere a qualqH<'l'
litulo de divida dürographaria ou privilegiiltla.
§ 18. O Governo, pelo Ministerio da Fazenda, darú
Tcgularnento especial par·a exectH:iío destil pilrle
d:1. presente Lei.

TLTULO \'H.

Das acç(jes hypolhecm·ias.

Art.. 14.• Aos credores de hypothccas convenc1o··
naes, inscriptas c celebradas depois dest:1. LPi,
compete:
O sequestro do immovcl como prcparatorio da
n.cção;
A concilin.ção posterior no sequestro ;
A acção de dez din.s, cujo proeesso e cxccufJIO
serão reguln.dos pelo Decreto n.• 7:n de 25 de Novembro de 1850;
O fôro civil.
§ 1 .o Os immoveis hypothecados podem ser arrematados ou adjudicados, qualquer que seja o seu
valor e a importancia da dtvida.
§ 2.° Fica ilerogado o privilegio das fabricas de
assucar e mineração, do qual trata a Lei de 30 de
Agosto de 1833.
§ 3. o Os bens especialmente hypothecados só podem ser executados pelos credores das h~'pothecas
geraes anteriores, depois de excutidos os outros
hens do devedor commum.
§ 4. As custas judiciacs serii.o reduzidas a dou.-:
tcn~os das quantias fixadas no r<'gulamcnto actnaL
0

TITULO YJII.

Disposirücs lransilm·ias.
:\ri. lii. O UoH~rnodderminarú a fôrma~~ o prazo,
drntt·o do qual, soh pena de núo Yalerrrn eonl.m
fpr·eeir0s, devem ns partes:
§ 1. o Inscrever c cspeeialisar ns hypothceas g1~raes
e sohre bens futuros.
· § 2. o Inscrever as hypothecas privilegiadas coHromw a legislnçúo aetual, e celcuraclas untes destn.
Lei, as quaes ficiío em vigor até a sua solução.
Art. 16. Fi cão de rogadas as leis em contrario.
,'l:fandamos portanto a todas as Autoridades a f!UOIII
o conhecimento e execução da referida lei pet·teneer,
qr~c a eumpriio c fação cumprir e guardar lã? inletntm,mte como nella se contém. O Secretarro de
Esta1~0 dos Negocios da Justiça a faça imprimir,
pnuilcar e eorrer.
Dada no Palar·io do Rio tlP Janeim aos viule
quatro de SetemlJro de mil oitocentos sessenta ~~
quatro, quadragesimo terceiro da Indcpendencia e
do Imperio.
IMPERADOR, com Rubrica c G'tarda.

F;·ancisco José Fw·ta1lo.

Ca·i'la de Lei, pela qual Vossa Magesladc Im.pe?'ial Manda execntar o Decreto da Assemhléa Geral,
que Houve por bem Sanccionm', Te{orma11do alegislação hypothecm·ia e estabelecendo as bases das
sociedades de credito 1·eal, na fórma acima declarada.
Para Vossa Magcstadc Imperial ver.
Antonio Adtilles de l\limnda Varcjt'w a t'ez.

Francisco José Fur( ado,

-
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Transitou na Ckltlrf'il;lria do Impet·io em '2G d<;
St)lembro dn HHi I. -Jcllo Caelallo da Silra, Direclor
1;eral interino.
Foi puhlicatlu a prc.;cnle tei nesta Scerclaria de
l<:st<Hio dos Ncgocios da Justiça em '27 de Setembro
de 186\ .-Jocio Cacfu,<o da.Sil1;a, Direclor Geral
interino.

DECHETO \'. l. ':.>:IR- de 2í de Sclemhro de 1SG't.
Mantla pagar a D. ~t•rntina de Arruda Camara, ,·iuva do .luiz de Di·
reito Dr . .lo,;é Franri>ro de Arruda Camara , os onlrnados qur, a
f'ste competião tlrsll«' o 1. 0 de Janeiro de 1849 attj Jl de l\laio
de 1854.
·

Tlei por bem Sanceionar c 1\fnntlar que se execute n Hcsoluçüo seguinte da Asscmbléa Geral:.
Art. 1. 0 O Governo mandará pagar a D. Scrahna
d!) Arruda Camara, viuYa do Juiz de Direito Dr. José
rraneisco de Arruda Camnra, os ordenados que a
I'Stc compl·liiío, como Juiz de Dircil.o, dos annos
del'orridos desde o primeiro de Janeiro de mil oilot·cnlo.o.; qunrettla ,. nove ató trinta e um de l\Iaio
tk mil oitocentos l'incoenla c quatro.
Ayt. 2. ~ Ficiw rr,·ogadns as tlisposi~;ões em contrario.
~mnctsco José Furt:Hio, do Meu Conselho, Presidente do Conselho de l\liuislros, .Ministro c Se, . rd<~rio de Estndo dns Negocios da .Jusli<;a, assi~n
o lenha entendido e l'nçn executar. Pnlacio do H10
de Janeiro em vinll' (Junlro ele Setembro de mil
oitocentos sessenta c quntro, quadragesimo terceiro
da Inclcpcndcncia P do Irnperio. ~
Com a Rubrica de Sna Mages!adc o Impcrndor.
F1'anc-isco José Fuí'lruJn.

-

R7-

DECHETO X. ,, .'t:l\) de 2í de Setembro de 186L
.'.utorisa o Go\'cmo para mandat· abunar a D. Mathilde Emilia de
Vasconcellos Pinto Leal o meio soldo de seu finado marido o Brigadeiro Manoel Peixoto de""'Azcveiló-, sem prejuizo da pensao que
já recebe.

Hei por bem Sanccionar e )landar que se execute
a seguinte Hcsolueão da Assembléa Geral Legislativa :
• Art. 1.• Fir,a o r.ovcmo autorisado a mandar abonm· a D. MallJildc Elllilia de Vasconcellos Pinto Leal
a irnportancia do meio soldo de seu finado marido
· o llngadeit·o l\Iauoel Peixoto de Azevedo, sem prejuízo da pe11s~w que jú recebe.
Art. 2. 0 l'ic~w revogadas as disposir;ões em contrario.
Carlos Carndro de Campos, do l\leu Conselho, Senador do Impcrio, l\Iiuistro e Secretario de Estado
dos Negocios da l'azenda e Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte
quatro de Setembro de mil oitocentos sessenta e
quatro, quadragesimo terceiro da Independencia c
do Imperio.
Com a Hubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador.

Carlos Cm·1zeiro de Campos.
Fí'ancisco José Pu;·tado.
Transitou na Chancellaria do Imperio em 27 de
S'etembro de f 864.. -João Caetano da Silva, Director Geral interino.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios
da Fazenda em 30 de Setembro de 186í. -José Scveriano da Rocha.

DECRETO N. 1.'2í0 de ':!í dt• Sl'fi)JIIbro dt• IRtil.
1\lantla pagar o que se rslá derrndo ao rrprrsrntanlc dos llrnleirns
do espolio do Conde da llarca.

IJei por hem Sanceion:lr e l\IatHlar que se execute
a ~eguinte Hesoluç;iio da Assem!Jléa Geral Legislativa:
Art. 1.• Fica o Governo autorisado para cumprir á
decisüo do Poder Judiciario, pagando o que deve a
Fazenda Publica ao representante competentemente
Jw!Jilitado dos herdeiros do espolio do Conde da
Barca, precedendo a necessaria liquidação no Thcsouro.
Art. 2.• .Ficüo revogadas todas as disposir,õcs em
contrario.
Carlos Carneiro de Cnmpos, rlo Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro c Secretario de Estado
dos Negocios da Fazenda e 11 rcsidcnte do Tribunal
do Thcsouro Nacional, assim o tenha entendido e
faç;a executar. Palaeio do Hio de Janeiro em vinte
quatro de Setembro de mil oitocentos sessenta e
tluatro, quadragesimo terceiro da Independcncia c
1 o Imperio.
Com a Rubrica de Sua 1\Jagcstade o Imperador.
Cw·los Cm'ílCÍI'O de Campos.
Fi'ancisco José Fw'lado,

Transitou na Cltancellaria do Imperio em 27 de
Setembro de 1864-.- João Caetano da Silva, Di~
rectur Geral interino.
Publicado na Secretaria de Estado dos Negocias
da :fazenda em 30 de Setembro de 1861.-João Sc~:cnano

da Rocha.

-

8\)-

DECREtO N. ·I. 241 - ck! 7 de Outubro de I SGL
-.!otorisa o Go\·erno para mandar pagar a D. Joanna Ricarda Vir ira
de Freitas o meio soldo de seu finado pai.

Hei por bem Sanccionar c Mandar que se execute

a seguinte Resolução da Assembléa Geral Legis-

lativa:
Art. L 0 O Governo fica autorisado a mandar pagar
a D. 1oanna Ricarda Vieira de Freitas, filha do fimido Capitão José da Cruz Freitas, o meio soldo de
seu pai.
Art~ 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario.
Carlos Carneiro de Campos, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do
Thesonro Nacional, assim o tenha entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em sete de Outubro de mil oitocentos sessenta e quatro, quadrage~
simo terceiro da Independencia e do Imperio.
~m

a Rubrica de Sua .Magesladc o Imperador.

Carlos Carneiro de Campos.
Francisco José Furtado.
Transitou na Chancellaria do Imperio em 8.de Outubro.. de 1864.- João Caetano da Silva, Director
Geral ·interino.
• Pnbli~~o na Secretaria de Estado dos Ncgocios
da Fazenda em H de Outubro de 1864.. -Jos~ Se!Jeriano da Rocha.
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